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Kültürpark 
Egenin yüzünü 
ağartacaktır ... 

Yeni sene, lzmir ve hatta 
bütün Ege için çok mesud bir 
hadiseyle başladı. 

Yüreklerimizi sevinçle kabar
tan bir koskoca eserin temeli 
atıldı. 

Kurtuluştan sonraki yıllarda 
lzmir kasvetli harabeleri içine 
gömülmüş bir şehir halindeyd;, 
Yangınhklar gözün alabildiği 
kadar uzayıp gidiyordu. Akde
nizin incisi diye övdüğümüz 
bu sevimli şehir harb vanda
lizminin enkazından ne vakit 
•ıynlacak, eski güzellığini 
nasıl bulacak diye düşünü
yorduk. Bu üzüntünün belki 
nesillerce süreceğini zanneden
ler vardı. Yabancı sermayenin 
yardımı olmadıkça Türkiyede 
bayındırlık olamaz diyenler, bü
tün şartların bunun tersine 
olarak hazırlanmış bulunmasın· 
dan adeta endişe ediyorlardı. 

Fakat bir milletin öz varlı
ğına, kendi göğsünde yatan 
kaynaklara inancı belirme
dikçe medeni~ bir millet 
olarak yaşamak hakkını şüpheli 
gösteren tarihin binbir dersi 
meydanda dururken, Türkiye 
bala yabancı kapitalını hasretle 
bekleyen bir •ömürge olamazdı. 
ilkin b• mucizeli işe Ankara 
başladı. Modem Türkiyeniıı 
modern devlet merke~ Türk 
•ermayesine, Türk takniğine 
ve Türk kollarına dayanarak 
vücud buldu. 

Ankara günden güne büyü
yen, güzelleşen, batta bazı ya
bancı gözlere bakılırsa had
dinden fazla monumantal ol
mağa yüz tutan bir şehir ha· 
lindedir. Büyük medeniyet ta
rihi olan milletler böyle monu
montal eserler yapmaktan sa
kınamazlar. Zira onların nesil
lerden nesillere taşınacak olan 
kültürel varlıklarının en canlı 
şahitleri bunlar olacaktır. An
karadan sonra bir çok şehirle
rimiz bu gözalıcı örneğe kalple
rini verdiler. Anadolunun ba
yındırlık yüzü nedir bilmiyen 
kasabalarında canlı hareketler 
belirdi. Gerçe henüz amaçla
rımızdan uzaktayız. Fal.:at is
tedığimiz yolun üzerindeyiz. 
Bundan sonra, hiçbir kuv
vet bizi bu yoldan çeviremez. 
Medeniyetin en canlı ifadesi 
muasır ğörüş, seziş, duyuş ve 
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lsveç 
ikinci 

tahribi 
sayılıyor 

Kızılhaç hastahanesinin 
bir Luzitanya · hidisesi 

Bu hava bombardımanında ölenler 30, yaralılar elli kişidir 
lstokholmda ltalya aleyhinde gösteriler .devam ediyor 

AMERiKANIN PETROL AMBARGOSUNA KARAR VERECEGI MUHAKKAK GiBi •. 
Adis - Ababa, 2 (Ö.R) -

İsveç Kızıl haç hastanesinin 
bombardımanında iki lşveçlinin 
yaralandığı, otuz Habeşlinin 
telef olduğu ve ayrıca elli 
Habeşlinin de yaralandığı 
resmen bildiriliyor. 

hastalar ve basta bakıcılardır. 

Mister Bravnın söylediğine 

göre Menga'daki hastanenin 
her tarafı Kızılhaç bayraklarile 
örtülü idi. Hastane en yakın 
ordugahtan bir kilometre uzak
ta bulunuyordu. Bombardıman 

liabrşisfa,ula !ram bombardıma11/cr111m tahtıbatı 

Bu haberi Royter ajansı 

aytarına resmen veren zat 
Kızıl haçın Habeşistandaki 
mümessili B. Bravn'dur. Has
taneyi idare eden lsveçli 
yaralılardan biri Haylenberg' -
dir. Habeşli yaralılarla ölüler de 

ani olmuştur. ltalyan uçakları 
önce hastane üzerinden geçmiş
ler ve sonradan, dönüşlerinde 
bombardımana başlamışlardır. 

Bu b'[)mbardıman hastanede 
büyük hayret ve panik uyan
dırmıştır. Italyanların zehirli 

gazlar kullandıkları da zanne
diliyor. Hastaneyi idare eden 
Haylenberg sağ kasığından, 
hastalardan biri de yüzünden 
yaralanmıştır. 

bombalarla bütün hastane bi
nası, bütün ilaçlar ve ecza de
poları mahvolmuştur. 

T AHKIKA T YAPILACAK 
lstokholm 2 (Ö.R) - Habe

şistanda bulunan lsveç kızılhaç 
hastanesinin ltalyan hava kuv
vetleri tarafından bombardıma
nı üzerine Arsıulusal kızılhaç 

kurumu hadise mahalline hem 
yaralıları tedavi etmek, hem 
de İsveç kızılhaçının bir pro
testosu vuku bulduğu takdirde 
bir tahkikata girişmek üzere 
bir mümessil göndermeğe karar 
verdiğini ilgili taraflara baber 
vermiştir. Bu zat- Adis-Ababa 
mümessili Dr. Jinodur. 

iKiNCi BiR LÜZJTANYA 
VAK' ASI 

Paris, 2 (Ö.R) - Populer 
gazetesi Ogadende lsveç Kızıl 
haç hastanesinin bombardımanı 
münasebetile yazdığı makalede 
diyor ki: 

Bu bombardıman, 

Bir Hab~ş şe}u; Nrkemti 

LUzltanya vapurunun bir \ nin tazyiki kar,ısında 
Alman denlzaltı gemisi Amerike hükOmetl pet-
taratından torplllenmesl rol ambargosuna karar 
üzerine cihan - efkarı 
umumlyeslnde Alman
yaya kartı uyanan bU
yUk lnfialın aynlnl İtal
yaya kartı uyandıracak
tır. 

Şimdi öyle sanıyoruz 
ki vaziyet tamamen de
iltmlttlr. Bilhassa Ame
rlkada efk6rı umumiye-

. verec•ktlr. Bizce zecri 
- tedbirlere petrol ambar-
gosunun katılması ted
biri artık na kablll içti
naptır. .,.J 

lstokbolm 2 (Ô.R) - la.-eç 
gazeteleri ılbaşında çıkmadık-

ları halde, Ogadende lsveç 
hastanesinin bombardımanı 

- Sonu 7 inrı sav/ada -
.............................................................................................................................................................................................................................. 

Harb cephelerinde durum 1 K_a__..rş_ılık_lı_y;._a_rd_ım_i.;_şi 
. . Sovyetler ve Polonya da 

Grazyanı ordusu taarruz~ geçınce yardımlarını bildirdiler 
Ras Desta da solcenaha yuklenecek 

Habeş kuvvetleri Şimal cephesinde 
ı'"C!"T'!lll-~il'."'"."".":l"M!~R'l"'i: Londra, 3 ( Ö. R ) - Adis 

Ababadan bildiriliyor: Eritredcn 
Somaliye önemli kuvvetler 
gönderilmiştir. General Graz
yani'nin bugünlerde büyük bir 
taarruza geçmesi bekleniyor. 
Bu taarruz bilhassa Ras Na
sibunun kumandasında müs
tahkem bir müdafaa hattı tesis 
etmiş bulunan Habeş kuvvet
lerine karşı yapılacaktır. 

-
ilerliyor 

lycab ederse hava kuvvetlerini 
U. Sosyetesinin emrine verecekler 
Londra,3 (Ö.R) 

Whitehall maha
filinde söylendi
ğine göre Büyük 
Britanyanın Ak
denizde karşılıklı 
yardım meselesi 
hakkında yaptığı 

teşebbüse cevap 
vererek uluslar 
paktının k end ile- F'::::C---.--.'.! 



&ahffe • 
c::: o • 

Kültürpark 
Egenin yüzünü 
ağartacaktır ... 

: .. .............. ._... ..... 
ŞE&i!J, -&.&~ERLERİ 

r .. KÖŞEMDEN 1 , 
Köşemden 

Ben mi anlatamadım, yoksa 
anlamak istemiyenler mi var 
nedir bilmem? ... - Ba~ tarafı 1 inci_ sayfada -

ağaçların, ruha neşe ve ha· 
yat katan bahçelerin çiçek 
kokuları arasında yükselecek 
olan terbiye, kültür müessese· 
seleri, eğlence ve atış yerleri 
sağlık ve Atatürk inkılap mü· 
zelerile bütün Egenin yüzünü 
ağartacaktır. Bu müesseseler· 
den her birinin önemi, elle tu
tulur haldedir. 

Rakipler telişa düştü 
Portsaid ve aden tuzlaları, Çamaltı 

\ Şarbayımız 
Turizm komisyo

nuna çağrıldı 

Birkaç defa, benim bu kö
şenin; yüzüme karşı lafı edilir
ken, bellibaşlı farikası olarak : 

- Mizah 

Bilhassa Atatürk inkılap mü
zesinin gençl ı ğe bir inkılap 
kürsüsü vazifesini göreceğine 

eminiz. 

Dünyanın en ileri memleket
leri sayılan lngiltere ve Ame
rikada büyük okullar ve üni· 
versitelerde fizik kültüre entel· 
lektüel kültür kadar ehemmi
yet verilir. Kültürpark lzmir 
gençliği için bu ihtiyacı tamam· 
lıyacaklır. On binlerce işçi bu· 
rada istedikleri cazip, nezih 
eğlenceyi bulacaklardır. 

Sosyal bakımdan bunun de· 
ğerini anlamıyacak kimse yok
tur. Kültür eylenceleri sinirle-ri 
çelikleşteren, rubu terbiye 
eden, zevklerimizi incelten ey· 
lencelerdir. 

tuzlamızla rekabet için birleşiyor]ar 
- ••••••••• 

Japonyaya 75000 ton tuz ihraç 
fabrikası martta faaliyete 

edilecek, ince 
geçecektir 

tuz 

inhisarlar idaresinin Çamaltı 
tuzlasında teşkilat ve istihsa
latın genişletilmesinden ötürü 
Tuzla müdürlüğünün doğrudan 
doğruya inhisarlar umum mü
dürlüğüne bağlı müstakil mü· 
dürlük) halinde idaresi kabul 
edilmiştir. 
Onbeş gündenberi Istanbul

da bulunan ve Tuzlaya aid bir 
çok işler için umum müdürlük
le temas eden Çamallı tuzlası 
müdürü bay Sezayi şehrımize 

dönmüştür. 

Son yıllarda bu müessesede 
yapılan fenni yenilikler çok eyi 
neticeler vermiş ve tuzun ma
liyet fiatı pek çok düşmüş
tür. Bu sebeple tuzlarımıı.ın 
rakib piyasalarda daha iyi tu
tulduğu görülmüştür. Belçika, 
Yugoslavya ve Japonya mühim 
miktarda tuz alacaklardır. 

llk nümune partisi olarak 
Belçikaya (2500) ton tuz gön
derilmiştir. Geçen hafta Ja· 
ponyaya (4500) tooluk ilk parti 
sevkıyatla, bu memlekete ya· 
pacağımız büyük ihracata 

Şimdiye kadar ihracatta ma
liyet fiatından başka tahmil 
meselesindeki sürat dahi alıcı
ları düşiindürmekte idi. Japon
yava sevkedilen tuzlar ıçın 

Çamaltmda yevmiye bin beş 
yüz ton yükleme yapılabi
leceği anlaşılmış ve tuzları
mızın nefaseti, ucuzluğu tab· 
mildeki sürat neticesi olarak 
Japonlarla 75 bin tonluk bir 
mukavele aktedilmiştir. Bu 
miktarın daha ziyade artacağı 
şüphesiz telakki ediliyor. Son 
günlerde Yugoslavyadan bü· 
yük miktarda tuz satın alınak 
için müracaatlar olmuştur. Ya
kında bu memleketle de bir 
anlaşma yapılacaktır. 

Çamaltında 15 martta işle
meğe başlıy acak olan ince tuz 
( sofra tuzu ) fabrikasının te
melleri atılmış ve inşaata baş· 
lanmıştır. 

Bu fabrika günde 4()-5() ton 
sofra tuzu çıkaracak ve bu 
tuzlar yarımşar ve birer kilo
luk zarif paketler içinde pi
yasaya sevkedilecektir. Mües· 
sesenin daha ziyade tekamülü 

için bu mevsim içinde büyük 
mikyasta inşaata başlanmıştır. 

Bir taraftan rıhtım da yaptı· 

rılmaktadır. Yükleme işlerini 

makina ve gayet seri bir şe· 
kilde yapmağı temin edecek 
olan beton iskele önümü:ı:deki 
Hazirandan sonra inşa edilme· 
ğe başlanacaktır. 

Bu iskelenin inşasından son· 
ra vapurlar doğrudan doğruya 
iskeleye yanaşarak tuz yükle· 
yebileceklerdir. 

Çamaltı tuzlasınmın mühtelif 
piyasalara yaptığı mühim mik· 
tarda ihracat Portsaid ve Aden 
tuı.la teşkilatlarını endişeye dü
şürmüş ve bu iki teşekkül bir
leşmek mecburiyetinde kalmış· 
tır. Buna rağmen tuzlanmız 

daha ucuza satılmak ve reka
bet karşısında muvaffakiyet 
temin etmek mevkiini kazan· 
mıştır. 

Haber aldığımıza göre Port 
Sait tuzlası müdürü, Çamaltı 

tuzlasını görmek ve tesisatını 

tetkik etmek için tuzlayı ziya· 
ret etmek üzere umum müdür· 
lükten müsaade istemiştir. 

Başbakanlığın tensibi ile ve· 
kaletler mümessillerinden, Tu
ring kulüb ve lstanbul beledi
yesi murahhaslarından mürek
kep (Vekaletler arası Turizm 
komisyonu) bir müddettenberi 
Türkofiste çalışmakta idi. Ko
misyon turizm işlerini aladar 
eden idari işleri görüşmüş ve 
bazı kararlar almıştır. Yakında 
turizm işleri için bir kanun la
yıhası hazırlanacaktır. 

Komisyon 6 Sonkanunda 
Ankarada toplanacak ve bu 
layıhayı müzakere edecektir. 
Turizm bakımından lzmirin 
ehemmiyeti nazarı dikkate alı
narak komisyonun ictimaında 
hazır bulunmak üzere Şarbay 
doktor Behçet Uz da Ankaraya 
davet olunmuştur. 

Haber aldığımıza göre; 
Kültürpark ve belediyenin iş

lerınin çokluğundan Şarbay 
Ankaraya gidemiyecek ve bu
nun için hazırlıyacağı bir ra
poru Ekonomi bakanlığıoa 
gönderecektir. 

M.ÜSTÜNDAG 
lstanbula döndü 

Bir haftadanberi şehrimizde 
bulunmakta olan lıtanbul llbayı 
Muhiddin Üstündağ dün lzmir 
vapuriyle lstanbula dönmüt ve 
vapurda Şarbay ve daha bir 
çok zevat tarafından uğurlan· 

mıştır. 

Kültür parkın değer biçile
miyecek kadar büyük olan 
faydalarınd.an biri de açık 
hava mekteplerine doiru bir 
adım sayılmasıdır. Bugünün en 
salahiyettar pedagogları bil· 
hassa ilk mektep talebeleri 
için açık bava tedrisatına ha· 
yatiğ önem veriyorlar. lzmirde 
bu şartları ta~ıyan bir yer 
yoktu. Kültürpark bize bunu 
da temin edecektir. 

başlanmış oldu. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şarbay Dr. Behçet Uzu bu 
yüksek eıere hayat vermek 
için sarfettiği bilgili çalışma· 
!ardan dolayı candan kutlar· 
ken Şarbayımızt Moskovada 
bir inceleme gezisine gönder· 

--_1.c suretile Kültürpark te
ıebbüsünün gözetimini üzerle
rina almış olan ve lzmire karşı 
sevgisini ve büyük ilgisini gös· 
teren başbakan ismet lnönüno 
lzmirin derin şükran duygula· 
sunmaktan ayrıca zevk duy· 
maktayız. 

Siiev-ket :mııgı:ıı:ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Küçük Haberler: 

B. Adil hastalandı 
Vilayet Baytar Müdürü Bay 

Adil hastalanmış ve doktor 
raporile kendisine bir ay izin 
verilmiştir. 

Bay Rahmi 
Türkofis yar direktörü bay 

Rahmi Erand merkezden te· 
li.kki edilen bir emir üzerine 
bir işin tahkikı için bugün Ak· 
hisara gidecektir. 

Cumurlyet meydanı 
genı,ııyecek 

Şarbay Doktor Behcet Uz, 
dün Cumuriyet meydanında 
kaldırılacak park kısımlarını 
tetkik etmiş, Knltürpark inşaatı 
ile fidanlıktaki hazırlıkları teftiş 
eylemiştir. 

Bay Edip 
Trakya mmtakası umum mü· 

fettişliği iskan ıefi bay Edip 
izinle şehrimize gelmiştir. 

Bahçe 
Sahiplerine ikra
miye verilecek 

Halktan en iyi bahçe yapan 
ve evinin önünü süsleyenlere 
verilmek üzere bu seneki Be
lediye bütçesine beş yüz lira 
tahsisat konacaktır. 

Bu paranın üç yüz lirası ya· 
pılacak müsabakada birinciliği 
kazanacak bahçe sahibine iki 
yüz lirası da bahçevanına ve· 
rilecektir. 

Belediye bu "uretle şehri 
güzelleştirmek, ağaç ve çiçek 
sevgisini arttırmak emelindedir. --

Sovyet - Türk 
tecime) anlaşması 

24-6-935 tarihli Türk-Sovyet 
anlaşmasının 1-1-936 dan iti
baren bir ay uzatıldığı, anlaş· 
manın "B,, listesindeki konten· 
janların da altıda birinin mute
ber olduğu Ekonomi bakanlı
ğından ticaret odasına telgrafla 
bildirilmiştir. ·---.. Tamamlanan sorgu 

dosyaları 

Üçüncü Müstantiklikte bir yıl 
içinde gelen 883 tahkikat dos· 
yasından 739 u ikmal edilmiş 
ve karara bağlanarak aid ol· 
dukları mahkemelere gönderil· 
miı, yeni yıla 144 tahkikat 
dosyası ve evrak devedilmiştir. 

Sorguya çekilen kız 
Sevgilisinin koluna girerek adliye 
dairesi kapısından dışarıya çıkmıştır 

Dün Cuma ovasında Kavala· 
lalı 13 yaşında bir kızi kaçıran 
Mehmed adında biri yakalan
mıştır. Mebmed, hakkıhda tan
zim edilen tahkikat evrakile 
birlikte Asliyeceza mahkeme
sine verilmiştir. 

Hakim; kızı ve kaçıran Meh
medi isticvab etmiş ve kız : 

- Ben on üç yaşında deği
lim. Amucamın yanında bulu
nuyorum. Babam bana kat'iy
yen bakmıyor. Onun için ben 
amcamın yanına gitmek iste-

rim. Y a~ım on sekizdir, nü· 
fusta kiiçük yazdırmışlar, beni 
kaçıran çocuk da beni kirlet· 
memiştir, amma ben oounla ev· 
lenmek istiyorum, demiştir. 

Bunun üzerine hakim; kızın 
13 yaşında bulunmadığını da 
nazarı dikkata alarak kimin 
yanında isterse kalmakta ser· 
best olduğunu söylemiştir. 
Amcagı ile akrabalarının 

gözü önünde kız; sevdiği genç· 
le kolkola girerek adliyeyi 
terketmiştir. 

Finans bakanlığının 
hakkında bir bildirimi Dövizler 

Yunan bankalarındaki ec· 
nebi döviz veya change mev
duatının, drahmiye çevrilmesi 

mecburiyetini koyan kanun 
hakkındaki hükümleri evveke 
yazmıştık. Dün Finans bakan

lığından şehrimiz tecim odasına 
gelen bir yazıda bu kanun 
hakkında şu izahat verilmek· 
tedir: 

1 - 26 nisan 1932 günle· 
mecine kadar bankalara yatı· 
rılmış olan mevduattan ötürü 
ecnebilerin 29 temmuz 1932 

tarihinde daimi olarak ecnebi 
memlekette oturur bulundu
ğunu gösterir ve oturduğu 
yerin ait olduğu Yunan kon· 
solosluğundan bir vesika. 

2-Mudiin Yunanistana girip 
girmediğini ve girdise ne za· 
man girip ne zaman çıktığını 
ve Yunanistanda ne kadar 
müddet kaldığını gösterici ola· 
rak Yunan dalıiliye nezareti· 
nin, ecnebiler servisinden alın
mış vesika. 

• en 1935 sinema dünyasının güzel ve en büyük filmi 

8 ikinci kanun günlemecine 
kadar kendilerine ibraz edile
cek bu vesikalar üzerine ecne· 
binin muvakkat kanunun istis
nasından istifade edip etmi • 
yeceğini kestirmek bankalara 
ait olacaktır. ŞEN DUL 

Maurice CHEV ALiER Janette MAKDONALD 
AYRICA: Yeni Paramunt Jurnal ve Berlln senfonik orkestrası tarafından 
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Bugün 
matinelerden itibaren 

ELHAMRA Sinemasında 

Bir düzeltme 
Dünkü sayımızda Kültürpark 

törenine ait yazıda törende !,u
lunan zevatın adlan arasında 
General Zihninin adı yanlış
lıkla Zeki olarak yazılmıştır. 

Düzeltiriz. - - ~ - -· 

Yürekler 
Acısı bir kaza 

Kemerde yeni mahallede 
oturan Mümin karısı Salime 
altı aylık çocuğu Rabiayı evde 
bırakarak sokağa çıkmış ve 
eve döndüğü vakit mangaldaki 
ateşlerin çocuğun üzerine 
döküldüğünü ve çocuğun ya
narak ağır surette yaralandı
ğını görmüştür. 

Çocuk, dün bu yaraların 
teııirile ölmüştür . 

Emin oğlu Mümin vakadan 
zabıtayı zamanında haberdar 
etmediğinden çocuğun ölümüne 
sebebiyat vermek suçundan 
adliyeye verilmiştir. 

Otomobiller 
Hakkında belediyenin 

tedbiri 
Y ılbaıından itibaren Kemer· 

altı ve Balcılar caddeleri ile 
diğer dar caddelerdeki han~ 
!ardan müıteri alıp mülhakata 
ve yakın vilayetlere götüren 
otomobil, kaptıkaçtı, otobüs ve 
kamyonlar belediyece verilmiş 
olan karara göre Gazi Bulvarı 
ile Fevzi ve ismet paıa bulvar· 
!arından ve Elbamra sineması 

karşısındaki alandan müşteri· 
!erini almağa başlamışlardır. 

Çarşı halkı belediyenin bu 
kararını tatbika başlamış olması 
sebebile müteaddid mektuplarla 
belediyeye teşekkür etmişler 
ve iç bakanlığa da teıekkür 
telgrafı göndermişl~rdir • 

Dar sokaklardan gelip geçen 
bu vesaitin daima tehlike ya· 
rattıklan görülmekte idi. Hatta 
bu yüzden mühim bir çok ka· 
zalar olabileceği hakkında ge· 
rek vilayetçe gerek emniyet 
direktörlüğünce belediyenin na· 
zarı dikkatı celbedilıniş ve yıl 
başından itibaren tatbika baş• 
!anan bu hayırlı kararın bir 
an evvel tatbika konulması 

iıtenıniıf,i. 

Dediler.. Hey yarı;.bbil. Be
nim düşüncem nerde! Bu te
lakki nerde!. 

Ş mdi; benim yüzüme karşı 
bunu söyliyenlere içinizden 
çoklarınız ııyup: 

. - A canım öyle değil mil 
işte şu yazın bile bundan baş
ka nedir! Diyecek.. 

Acele etmeyin.. Birde beni 
dinleyin, yani okuyun: 

Dostlar s;ze şu köşede hepi
nizin bilip, söylemediği, görüb 
açamadığı nice içtimai derdleri, 
olacak, olmıyacak şeyleri yaz· 
dım. Nice demleri, gamlan, 
nice şetaret ve neşeleri saydım, 
dökdüm, hatta nice ruh taşkın
lıklarımı uryan, püryan saçlım. 
Hepsinde halk ağzını, dilini, 
lehcesini kullanmağa uğraştım; 
yahud o öyle oldu .. 

Bunların bazısında yazış tarzı 

şakrak olduğu için mizaha 
saptı, bazısında çetin olduğu 
için bir tuhaf kisveye büründü. 
bazısında gönül elemleri yer 
bulduğu için somurtkan oldu. 

Yani daha kısaca: Bazısı 
somurtkan, bazısı sırıtkan oldu. 

Eyi, ala .. Mizah denilen ede
biyat şubesinin de kendine 
göre bir kıymeti vardır. Bun· 
dan gayrilerinin de yine bu 
sabada bir yeri vardır. 

Bana; Köşemden yazdığım 
bütün yazılarıma mizah! Diyen· 
ler bunu böyle telakki etmedi
ler. 

içtimai bir derdi, memlekete 
ait, şahıslara, yaşayışa dokunur 
bir düşünceyi okuyanlardan 
çokları, onu kabul edip alaka
lanacakları yerde, yazıyı oku
duktan sonra sırıtıp: 

- Adam sende işte güzel 
bir mizah.. Bundan ötesi yok .. 

Deyip son kelimeyi bitirir, 
bitirmez onu unutuverirler .. 
Eyne van, eyne boz beygir .• 

Birçokları da; gönül eğlen· 
cesi, •okuma çeşnisi saydıkları 
köşemden: 

- Şunu da yaz, bunu da 
yaz. 

- Falanın yürüyüşü, gezişi, 
oturuşu kalkışını gördün mü? 
Yarın sen şuna köşeden birşey 
yazamaz mısın? Eğleniriz. De
diler. Daha saysam ayıp ola
cak birçok yazılar teklif-ettiler. 

Bu benim çok gücüme gitti. 
Zira köşe benimse, ben köşe
den kendi duygularımı, gör
düklerimi yazacaksam başka
sının buna müdahalesi ne 
gerek .. 

Demek ki köşe ve onun al
tındaki yazıya imza atan Tok 
Dil alemin bir Pazar olası, bir 
Kel Hasanı! bir davulu onun 
boynunda çomak başkasının 
elinde pir aşkına davulcusu 
oluyordu. 

Hele bu telakki ile fikrini 
yuğurmuş nice konuştuğum 
sevgili simalar, yazacağım te· 
mas edeceğim kıymetli iş ve 
hallerini köşemden yazacağım 
dediğim zaman : 

- Aman oradan yapma. se· 
nin başka yazılann var, öyle 
bir yazı yap! dediler. 

Ayıklayın pırıncin taşını, .. 
Ve siz yine bu yazıyı da dış 
görünüşüyle mizah? sayın. Ki
miniz de: 

- T enbele it buyur sana 
nasihat etsin 

Fehvasını sakız gibi çiğne
sın .. 

Yahu!. Benim köşem sizin 
hoşunuza gider amma, her ya· 
zıyı yazarken benim gibi düşü· 
nüp, ehemmiyetlenen, burası 
yaloız doğru yanlış bir kaynak-
tır diyebilen kaç kişidir ve şu 
hoşlandığınız yazıların ö:ı:ünü 
alıp tutan kaç babayiğittir. Siz
den bundan sonraları içi:ıı ce
vap ve alaka diliyorum. Göre· 
lim, bilelim, bilenleri bilmiyen· 
!eri ..• 

TOKDIL 



a Kanunusani t93& 

l iSTERSE KADIN 
• 

Telgra:f Haberleri Son , 
'-------!-------------------' 

Y-aza:aı; ~e.bia :13i1gi:aı 

Sayı:s9 
Atatürk Bolnbardıman devamda 

Edebi Roman •••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• 

ilk dansı kendisine v~rmeğe hazırlanmış 
bayanlar arkasından bakarak belli etme

den yiizlerini buruşturuyorlardı ... 
l~alyan uçakları dün Dagaburu 
yeniden bombardıman etmişlerdir 

ltalyan menabii, göğüs göğüse cereyan eden bir 
çarpışmada Donan şehrinin ltalyanlara geçtiğini yazıyor 

Kızılay balosunu 
şereflendirdi 
Ankara, 2 (Özel)- Kızıl

ay kurumunun yıllık balosu, 
büyük bir neşe içinde 
sabaha kadar devam etmiş 
ve üç bin kişi hazır bulun-

- Ne çabuk geldin, bak 
daha oynıyorlar!. 

- Özgürü daha fazla yor
mak istemedim. 

Fakat Suna, her şeye rağ
men çok merd, temiz bir adam .. 
Arkadaşımızın bu saadetinden 
biraz da senin elin olması ile 
haklı bir kıvanç duya bilirsin ... 
Konuşması entre5san ... Fikri 
yüksek... Hele Aytene karşı 
sevgisini içsel bir kaynaktan 
taşırıyor. lşte benim gazeteci
lik gözüyle anladıklarım! Bu
nun için sana Ayten kuru bir 
andla yalnız azmını göstermiş 
değil belki en varışlı bir anla
yışla hayatını kurarken yanıl
mamıştır diyeceğim .. 

- Fakat sana ne oldu dok
tor .. Gerçek yüziın biraz sol
gun bu akşam .. 

- Geçti yine bir baş dön
mesi, Yürü biraz büfeye gide
lim, serin bir limonata içmek 

istiyorum .. 
Şenii içinden bn baş dön

mesine pek inanamıyordu. 
Aceba Demir geldi mi? Onu 
mu gördü? Diye etrafına ba
kındı, doktorun kolunda bü
feye yürüdüler .• 

Demir bu cıvıltıdan istifadeg 
ederek çağrılan tarafa döndü: 

Erol!.. 
Ayten kolunda, Özgür de 

yanında.. Muttasıl işaret edi
yor, o: .. 

Gelin güveğiyi tebrik ıçın 
onlara doğru ;ıiderken ilk dansı 
kendisine vermeğe hazırlanmış 
bayanlar arkasından bakarak 
belli etmeden defterlerini kü
çük çantalarına kıstırıyor, yüz
lerini buruşturuyorlardı. 

Demir, Aytenin göz kamaş
tıran pırıltılı güzelliği önünde 

. eğildi. Çok nazik, kibar bir kaç 
kelime ile tebriklerini yaptı. 

Gelin Özgürün koluna gire-

rek: 
- Fakat ben de yorul-

dum dedi: 
Erol: 
- Şenii nerede Özgür? 
Bilıuiyorum, doktoru bul-

mağa gidiyorum dedi. Ben de 
sizin yanınıza döndüm. 

- Ayteni bulmağa geldim 
desen daha doğru!.. Y a'nız bu 
haksızlık! Ben sana kannı ver
dim. Sen benimkini kaçırdın!. 
Öyle ise ben de eşimi bulmağa 

gidiyorum. 
Demirin kolundan çekerek: 
- Haydi yürü dostum .• 
Demir gülerek: 
- Belli etmiyorsun amma 

sen de kıskanç kocalardansın!. 
- Ben mi? Karımın namına 

bu sözü protesto ederim, ona 
inanım o kadar yüksektir ki 
o girdiği her yerde kendisine 
saygı ve takdir uyandırmasını 

bilir. 
Dikkatle Demirin gözleri 

içine bakarak ilave etti: 
• - Bizim gibi erkekleri an-

cak böyle kadınlar mes'ud 

ederler ..• 
Demir arkadışına imalı bir 

Londra, 2 (A.A) - Royter Ajansından: " • "'~ • • ~ ,, ,._~ - ' 

Şimal cephesinde Denen'de ' ı 
yapılan mühim bir müsademe ' 
de istisna edilirse yeni yıl 

Habeşistanda iki muhasım or
dunun vaziyetinde ehemmiyetli 
bir df'ğişiklik göstermemiştir. 

Ve şimdilik her iki tarafca da 
geniş bir taarruza girişilebile

ceğine dair hiçbir emare 
yoktur. 

Bir ltalyan tebliğinin iş:::alini 
bildirdiği Donan şehri Gora
hai'nin garbında lıiindir. Ve 
münakalat bakımından çok mü
him bir nokta olarak telakki 
edilmektedir. Bu şehir, bir çok Doğıı Afrıkaswa gitmek üzere yola çıkan ftalya11 kwwllm 

duğu zannedilmektedir. iT AL YAN RESMİ TEBLIGI 
göğüs göğüse cereyan edfn kanlı çarpışmalar neticesinde TEMBIYENDE HARP DE- Roma 2 ( Ö. R) - 86 nu-

muştur. 

Büyük Önder 
aralık baloyu 
mişlardir. 

Atatürk bir 
şeref.endir-

lstanbul hava 
postaları 

lstanbul, 2· (Özel) - Yakın· 
da merkezi Avrupa ile Istan
bul arasında hava seferlerine 

ı başlanacaktır. 

Gayri mübadillere 
450000 lira 
dağıtılacak 
lstanlıul 2 (Özel) - Gayri 

mübadillere yeniden 450,000 
lira tevzii tekarrür etıniştir. 
Tev:ı:iata derhal başlanacektır. ele geçirilmiştir. VAM EPIYOR maralı ltalyan resmi tebliği : 

Italyanlara göre, Habeşler Asmara 2 (A.A)- Tembien- Mareşal Badoğliyo telgrafla 
yüz ölü ve bu miktardan fazla de şiddetli muharebeler olduğu bildiriyor. Roman yadan 
da yaralı vermişlerdir. bildirilmektedir. Habeşlerin ağır Ne Eritre cephesinde, ne ltalyanların zayiatı ise bin- zayiata uğradıkları ve ltalyan- Somali cephesinde bildirilmeğe kutuluk kereste 
nisbe azdır. !arın anavatan ordusuna men- değer biç bir hadise yoktur. k Şimal cephesinde İtalyanlar sub 44 ölü ve 12 yaralı ve Adis - Ababa, 2 (Ö.R) - gelece 
bir Habeş taarruzuna intizaren Eritrelilerden de 8 ölü ve iki Bugün dört ltalyan uçağı ce- Ankara, 2 (Özel) nub cephesinde Dagabor şeh-
son derece uyan.k davranıyor- yaralı verdikleri ilave olunmak- rini yeniden şiddetle bombar- ve incir ihracatı fazlalaştığı için 

Üzüm 

lar. tadır. dıman etmişler ve atılan bom- kutuluk kereste ihtiyacı baş 
Tempit:nde Ras Mulugetanın Yukarı Uebi-Şebeli de kanlı balardan bir çoğu patlamadı- göstermiştir. Romanyadan kafi 

kuvvetlerinin Abbi-Abdi cenu- muharebeler olduğu bildirilmek- ğından bombardıman hiç bir miktarda kutuluk kereste ge-
bunda tahaşşüd etmekte ol- tedir. kurban yapmamıştır. tirilmesine müsaade edilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FRANSIZ SEFiRiNiN BiR DIYEVI 1 ti l b b 
Dış sjyas3:da Türkiye yan ar yan~n om a-
F r ansa, ile beraberdir ları kullanmaga başladı 

Adia - Ababa, 2 ( A.A ) - rit müsademelere girışmekte olar. 
Cenub cephsinden bildirildiği- Habeş kuvvetleri 'j":..'t'Af.~:,a 

Sefir sözlerini " Yaşasın Türkiye, 
yaşası rı F raosa ,, diyerek bitirdi 

ne göre, Italyanlar Dolo mınta- ilerlemektedir. 
kasını ele geçirmek için hazır- Arsıulusal kızılbaç cemiyeti 
lıklarına devam etmektedir. cenupta lsveç Kızılbaç beyeti-
Son hafta ve bilhassa son iki nin uğradığı hava hücumunu 

Sunanın hafif başı dönüyor
du. Yavaş yayaş artan bu baş 
dönmeleri bir kaç gündür fazla 
artmış, onu sık sık müteessir 
ediyor ... Genç doktor sebebini 
bildiği için pek endişe etmi
yordu. Yalnız bu akşam dans
etmemesine her kes bir anlam 
yereceğini düşünerek canı sı
kılıyordu. Demir içeri girdiği 
vakıt Özgürle, Şenile dalmış 
bulunduğundan onu görme
mişti. Genç kadının kavalyesi
nin beceriksizliğini örtmeğe 
çalışarak yaptığı tavırlara için 
için gülerken mühendis de et• 
raftan uzanan dost ellerle sa
rılmış bulunuyordu. 

Genç mühendisin parlak 
bakışla: 

- Bana evlilik propagan
dası mı yapıyorsun? 

ANKARA z (Özel) - Fransa hUkOmetlnln Ankara 
sefirinin yıl başı münasebetiyle verdiği söylev 
siyasal mahalilde büyük bir ligi ve önemle karşı
lanmıştır. Söylevinde günün hadiselerine temas 
eden Fl'ansız sefiri, Türk - Fransız siyasal n üna
sebetlerlnl lncsledlkten sonra dış politikada Tür
kiye ile Fransanın yan yana yUrüdUklerlni, günün 
güçlüklerl karşısında birlikte hareket ettiklerini 

gün içinde Ras Destanın kuv- tahkik için lsviçreli Juneauyu 
vetleri düşman tayyarelerinin tayyare ile hadise mahlline 
şiddetli hücumlarına uğramış- göndermiştir. . 

- Niçin yapmıyayım istemiş 
olsan ... 

Çapkın delikanlı arkadaşının 
sözüne bir omuz silkti .. 

- Serbestimi, dümdüz bir 
yaşayışa bağlamağı düşünmi
yorum. Buna rağmen böyle 

yüksek kadınların uyandırdık
ları tesiri de inkar etmiyorum. 
Bu itibarla seni tebrik ederim .• 

Erol sözünü keserek: 
- Dümdüz bir yaşayış mı 

dedin?. Ne kadar heyecanlı, 
ne kadar hırslı ve ne şiddetli 
münakaşalarla çarpıştığımız, 

darıldığımız anlar olur bilsen!. 

tır. lngiliz seyyar hastaneleri 16 
ltalyanlar münhasıran gaz ve kamyonla birlikte Dessieden 

yangın bombaları kullanmakta- şimal cephesinde Ras Seyyu-
dır. Bir çok hava hücumlarına mun mıntakasına hareket et-

tebarüz ettirmiştir. 
rağmen Habeşler müstahkem miştir. 

Fransa ,, diyerek mevzilerinde tutunmaktadır. Bir Hind mihracesi de Ha-
Şimal cephesinden alınan beş Kızılhaçı için mühim bır 

Fransız sefiri sözlerini : 
- "Yaşasın Türkiye, yaşasın 

bitirmiştir. 

Fransızlar Almanya ya karşı silah 
elde bekleyelim, deyip duruyorlar 
Paris, 2 (Ö.R) - "Debats,, gazetesi Fransız-Alman yakınlaş

ması teşebbüsünden bahsile diyor ki: 
Ümidle, fakat silah elde bekliyelim. lngiltere on beş sene güd

düğü intizamsız barışçılık siyasasının tehlikesini anlıyarak şimdi 
kudretini yenilemeğe çalışmaktadır. Almanya da çok geniş ha
zırlanmaktadır. Her nevi mühimmat istoklarını, hatta konserve 
istoklarına kadar yığmaktadır. Bu sadece bir ihtiyat tedbiri 
olabilir. Fakat bu gibi tedbirler Avrupayı düşündürmeğe kafidir. ·--

haberlere göre faaliyet fasıla- meblağla Addis - Aba baya gel-
sız devam etmektedir. Münfe- miştir. 

Necaşi eli silah tutanları 
cepheye çeğırdı 

Harrar, 2 (A.A) - Harrar ilinde bütün eli silah tutanların ay 
sonuna kadar hükumete müracaat etmeleri hakkında imparator 
tarafından verilen emirname okunmuştur. Bu emir geneneral 
Nasibu tarafından yakında bir taarruz yapılacağına delil sayıl

.. 

gözleri, renkli yüzü, hele ser
best ve şen sözleriyle dinleyi
cilerinde tesir uyandıran keskin 
bakışları bir çok güzel bayan
lar• kendisine çekmişti. O bu 
ablokadan sıyrılmak istedikçe 
sarı, mor, yeşil, beyaz tuva
letler, beyaz omuzlar, kırmızı 
dudaklardan taşan kahkahalar 
onu sarıyordu. Başka vakıt 
olsa bu renk renk çiçeklere 
hayran bir gelin sevincile ka
natlarını çırparak birinden di
ğerine uçmağı cana minnet bi
lecekti. Fakat bu gece bu ko
kular onu şa~ırtmıyordu. Bur
nunda bala leylak kokularının 
eksilmiyen tesiri kalbinde onun, 
Sunanın hırsı vardı! Gözleriyle 
görebildiği kadar salonu araş· 
tırıyordu, Suna, mutlak burada 
idi. Amma nerede? 

- Onu bulacağım, ve onu 
kaçırmıyacağım, diye düşünü
yordu. Bu sırada arkadan ta
nıdık bir ses: 

- Bu tarafa ))emir ..• diye 

- Sizin mi? Hani şimdi ona 
eksilmiyen bir inanını var di
yordun, oysa ki? .. 

- Yine çarpışacak sebepler 
eksik olmıyor ... 

Büfenin önünde geçenlere 
yol vermek için biraz çekildi
ler, kalabalık arasında gözle
rini dört tarafa çevirerek ba

SİNEMASI TE~~ON TA yy ARE 
fZJC/.E/LZ/VW~.zLr~/""$"/J:r/YZZJV./.'Y///.J'Lff/!//ı 

Izmir halkından gördüğü kıymetli rağbet ve teveccühe 
bir nişanei şükran olmak üzere yeni sene proğramını iki 
büyük filimle yaptı. 

1- VONDE BAR 

maktadır. 

Barışı bozanlar yüksek 
seslekonuşmasını bilmeli 

Paris 2 (Ö.R)- Gazetelerden bazıları hala biten senenin blan
çosunu yapıyorlar. "Eclan'evr de l'Est,, diyor ki : Şüphesiz 1935 
yılı kimine iyi, kimine kötü geld . Fakat karasarlığa kapılmaga 
sebeb yoktur. 1935 de Fransa iç harbe ve dış harbe sürüklen
memiştir. iç harpçılarına karşı Parlamento sed olduğu gibi dış 
barpçılarına karşı da müşterek güvenliğin bir masal olmadığı 
Cenevre tarafından gösterilmiştir. 1935 yılı bir nizam notasile 
bitmiştir. Cenevrenin otoritesi yükselmiş, lngiliz-Fransız antantı 
kuvvetlenmiş, karşılıklı yardım hakikat yoluna girmiştir. işleri 
düzeltmek için daha yapılacak şeyier vardır. 1936 yılı bunu 
başarabilir. Yeter ki barışı korumak isteyenl'!r de barışı bozan
lar, kabadayılar kadar yüksek sesle konuşmasını bilsinler. 

hav kırdı. 
Caz durmuş, dansL'lienler 

karışık bir halde kimi yerlerine, 
kimi büfeye doğruluyordu. 

kındılar. 
Erol biraz 

En meşhur boksör JORJ KARPANTIER'nin 
yarattığı en büyük filim 

1-TOBOGAN 
VE 

KEN MA YNARIN görülmemiş şaheseri 

2 - Söz Silahındır 
3 - TÜRKÇE JURNAL 
4 - KOMiK MİKİ A 

Bunların hepsi Izmirde ilk defa bugün L A 
S!NEMASINDA 

Al Jolson - Kay Francis • Dolores Delrio - Ricardo Cortez 
Dick Povell - Guy Kibbee - Ruth Donnelly - Hal Lorey
Hugh Herbert - Fifi Dorsey ve beş bin güzel kız tarafın
dan aşk - müzik - Revü - zengınlik - ihtişam dolu ve büyi!k 

bir mevzua mal 1< harikalar filmi 

2 - Büyük ihtilal 
Annabella ile Jean Gabin'in heyecanlı bir aşk macerasını 

canlandıran büyük eserleri 
Ayrıca FOKS dünya haberleri (Türkçe sözlü) 

Bu hafta için seans saatları : 
Hergün 14-17-21 Cumarteı;'. 12,30-14 Talebe seansı 

Pazar günü 1'2,30 ilave seansı vardır 

· Paris, 2 (A.A) - Radyo Ajansının öğrendiğine gör 
Trablusta Nalut civarında bir ltalyan hecin müfrezesinde isya 
olmuş ve bu müfrezeye mensub bir kıta Cenuptan Tunusa iltica 
etmiştir. Bu kıta silahlarından tecrid edilm>ştir. Müfrezenın 
kumandanı Teğmen Biondi asiler tarafından öldürülmüştür. 
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Ödemlf mektubu : 
•• 

Odemişte belediye ve 
halkevi çalışmaları 

Mahsul bereketi-umumi meclis azası 
seçimi-hükumet doktorundan şikayet 

insan ruhu ve insan 
şuuru üzerinde tedkikler 

Medeni hayat şartlarının akıl ve 
ruhumuz üzerinde yaptığı tesirler Ödemiş, 2 (Özel aytarımız

dan ) - Ödemiş belediyesi, 
mahalle aralarına, temizliğe, 
döşemelere ehemmiyet ver
mekle eski idareden bir ayrı
lık ve hareketinde canlılık 
gösteriyor. Başkan Mitat Bay-

Ötlmıı.şteıı 

kaldan esasen başka türlü 
birşey de beklenmezdi. Bir 
banka müdürlüğünü bırakarak 
halka hizmet etmek arzusunu 
taşıyan Mitat Baykal işleri 
bütçesine göre tanzim eder ve 
bit" proğrama bağlarsa Ödemi
şin güzel siması daha medeni 
ve daha cazibeli olur. 

PARK VE MEZARLIKLAR iŞi 
Tayyare meydanında başla

nan ve şimdiye kadar bin li
raya yakın para sarhdildiği 
söylenen parkın geri kalmasına 
acıyoruz. Mezarlıklar işi de artık 
kat'i bir proğram mevzuu olma
lıdır. Mezarlarını dünyaları gibi 
mamur yapan medeni milletler
den örnek almak ve o kadar 
u:ı:ağa gitmeden lzmirin (Ke
mer) istasyonundaki mezarlık
lara bakarak bu hususta da 
g ri.-J.aim<tmak hepimizin ve 
her yerden daha zangin olan 
Ödemiş belediyesinin borcu
dur. 

• • 

!arın evlendirdikleri evlatları 

üzerindeki haklarını teşrih 

etti ve bunların [çocuklarını 
evlendirdikten sonra eğer be
raber yaşıyorlarsa, yaşadıkları 
yuvanın ancak muhterem mi
safirleri olduklarını unutmama-

bir manzara 

!arını ve evlatlarının kurduk
ları ocağın düzeni kendile
rine aid olmadığını bilme
lerini, evlatlarını İrşad etmele
rini ve fakat ev kendilerinin 
imiş g:bi kumandaya kalkma
malarını, görümcelerin de na· 
zik va1iyetini] izah etti ve da
mad ile geline düşen vazifeleri 
anlatırken [kocasını seven ka
dının kocasının akrabasını da 
sevmeye ve saymaya, karısını 

seven kocanın da karısının ak· 
rabasmı sevmeye ve saymaya} 
ahlakan mecbur olduğunu ve 
fakat bu mecburiyetin nihayet 
kaynana ve babaların hakiki 
vaziyetlerini misafiri bulunduk
ları evde takınmakla mukay
yet bulunduğunu söyledi. 

Bir saattan fazla süren bu 
çok nazik ve hakikaten içtimai 
mevzu, orada bulunan çok ka
labalık kadın ve erkek üzerin· 
de iyi tesirler yaptı. Refik 
ince konferansının nihayetinde 

HALKEVI kahve hayatı geçiren gençlere 
Ödemiş Halkevi hakikaten şiddetle hücum etti ve aile 

çalışıyor. Konferansları, müsa- ocağına genç yaşında bu kadar 
mereleri biç eksik değildir. kayıtsız duran böyle gençlerin 
Halkevi başkanı Muharrem ileride kuracakları ocakta saa· 
Barana çok çalıştığınden dolayı det olamıyacağını ve evi sev· 
minnettarız. Muharrem Baran menin gençlikte başlaması la-
kendisinden istifade edilecek 2ımgeldiğini söyledi. Bu kon-
herkesten balkı faydalandırmak feransın hepimiz üzerindeki te-
için her birinin yardımını elde sirlerinin iyi olduğunu ve Refik 
eder, gençleri çalıştırır. Halk İncenin çok alkışlandığını söy-
evini öğreten, milleti yükselten, !ememe hacet görmüyorum. 
orada güzel ve tatlı saallar REFAHA DOGRU 
geçirmeye hizmet eden bir Ödemiş bu sene her mahsu-
yuva haline koyan bu çalışma- !ünden çok istifade etti. Halk 
!ardan Ödemişte da.ha fazla hükümete, kendisile çok alaka 
istifade edilebilir. Bir çok dok- gösterilmesinden dolayı fevka-
torları, hukukcuları, zabitleri, iade teşekkür etmektedir. Her· 
muallımleri ile çok Lüyük ta- kes borçlarını ödemekte, ban-
nman yerlere faikiyeti bulunan kalar yaptıkları muamelelerden 
Ödemiş, Halkevini bunlardan memnun bulunmakta, bir ta-
hemen her gün bir istifade ko- raftan da yeni sene tütün mah-
parmak suretile daha canlı ya sulüne hazırlanmaktadır. Hal-
pabilir. Muharrem Baranın can· kın kanaatınca eğer daha iki 
dan çalışması bunu da temin sene mahsullerimiz bu sene ve 
eder kanaatindayız. geçen s.:neki gibi para eder-

REFİK INCENIN se tabii ve eski hal aynen gel-
KONFERANSI miş ve halk ta eski refahına 

Geçen pazartesi günü, bay- kavuşmuş olacaktır. Hiç şüphe 
ram münasebetile Ödemişe yok ki, milli varlığı yükselt-
gelen Manisa saylavı Refik mek için çalışan bükümetimiz, 
ince (aile düzeni) mevzuu üze- milleti bu noktaya vardıra-
rinde balkevinde bir konferans caktır. 
verdL Bu konferansda bir ÖDEMIŞTE UMUMf MECUS 
aılt."nin nasıl ümitlerle kurul- SEÇiMi 
duğunu, sonradan hangi sebep- Ödemişte umumi meclis aza-
lede bozulduğunu ve bu se- lığına bundan evvel beş kişi 
bepler arasında, erkeğ-in ka- seçilmiş idi. Bunlar bay Rağıb, 
dını, ka~n~~-·- ~.'.~~;'-' - ,Jare \ Muharrem Baran, Ekrem, Se-
·ı .l~'bilmesinin mühim rol lim, ·l-fasan Serter idi. Hasan 

t:tmesını _ 1. rek erkek Sertedr'ı·n ( 53 ) reyine, pusula-
oynadığmı soy ıye 1 

düşen arın a yalnız ( Hasan ) yazı-ve kadına ayrı ayrı 1 il\ 

:r.ifeleri anlattı. an k da katılmış olmasın-
va .. .. dan . 'mdini zararlı gören mü-Ka nana, gorumce, 
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Medeni hayat şartları, göz, 
kulak, mide, karaciğer akıl ve 
sinirlerimiz vesair bütün uzuv
lanmız üzerinde maddeten 
fenalıklar yaptığını birkaç mi
sal ile öğrendıktan sonra: 

Bugün de doğrudan doğruya 
akıl ve ruhumuz üzerinde yap
tığı tesirleri göstermeğe baş

lıyacaı:i"ım. 

Bu makaleden itibaren ev· 
vela vakaları kaydedecek, 
izahlarını sonradan verecek 
bir usul takib edeceğiz. 

1 : Şu vakayı dikkatle oku
yunuz: 
VIL YAM CEYMS:N MEŞHUR 

BOURNE V AKASID!R 
1887 senesi Kanunusanisinin 

17 inci günü A. Bourne is· 
minde bir Protistan papası 
"Providans,, vilayetinde bir 
bankadan külliyetli para çeke
rek tramvaya biner. O daki
kadan sonra papası gören 
yoktur evine dönmemiştir, bü
tün yapılan tabarriyat boşa 

çıkınca artık ondan bahsedil
mez olmu~tur. 

2: Şu vakayı da daha derin bir 
dikkatle okuyunuz. 1887 senesi 
şubatında Pansilvanyada bir 
şehirde Brovvn isminde bir tüc
car tuhafiye eşyası satan bir 
ticarethane aÇıyor ve munta
zam surette iş görüyor. 

Martın 18 inci günü bu adam 
eşyasını satarken bagteten deh
şetler icinde kalıyor. Bl'.n tüc
car değilim. Bu mağaza beııim 
değildir, bu firma benim değil
dir, burası neresidir diye deh
şetli çığlıklar koparıyor. 

-dakika evci bankadan para 
almış olduğu zannındadır. 

Bu iki ayrı adam ayni adam
dır. Ve bu ayni adam taşıdığı 
çifte şahsiyetin bir tanesinden 
bugün bihaberdir. Tüccarlık 
zamanında rahip Burneden 
yani kendinden asla haberdar 
değildi. Her iki vaziyette de 
tamamen akıllıdır norınaldır. 

3: Şu vak' ayı dikkatle oku
yunuz: 
JANET'İN MEŞHUR IREN 

VAK'ASIDIR 
İren ölüm döşeğinde olan 

annesine hasta bakıcılık etmişti. 
Ve ölüm çok feci olmuştu. Bu 
ölüm sahnesi lrenin üzerinde 
derin bir tesir yapmıştı. 

Bir gün, lren konuşurken 
dikiş dikerken birdenbire işini 
bırakır ve o andan itibaren 
annesinin ölüm dakikalarını 

tekrar yaşar etrafında olanları 
tanımaz, yanından gelip geçen
leri görmez, hiç kimseyi bil
mez, söyleneni işitmez ve anla
mazdı. O anda hayatta ve ha· 
kikatta olandan bitenden tama-. 
men bihaberdir. Annesinin ölüm 
döşeğindeki dakikaya avdet 
etmiştir. Bulunduğu yer neresi 
olursa olsun, onun gözünde 
anuesinin ölüm odasıdır, Bulun
duğu ay ve sene hangi ay ve 
ne senesi olursa olsun onun 
için bulunduğu ay ve gün, saat 
ve dakika annesinin ölmekte 
olduğu an ve dakikadır. 

Tablo alevleniyor, iş zabıtaya ' 
aksediyor, bu adam l>ansilvan
yalılar için delirmiş bir adamdır. 

Cözü açık dili yerinde olan 
bu kız için o nöbet halinde, 
zaman da mekan da, mahal de. 
eşya da, insanlar da filen yoktur 
ve namevcuttur, 

Gözü onları görmez, kulağı 
onların seslerini işitmez, şekil
ler hiç bir şey ifade etmez. Benim ismim Brown değildir, 

ben tüccar değilım. Ben rahi
bim ismim Burne dir. Demin 
falan bankadan para aldım di
yorsada aldıran olmıyor. Maa
mafi tahkikat başlıyor bu ada
mın rahip Burne olduğu öğre
niliyor. 

Altı hafta yabancı bir mem
lekette tüccarlık eden bu papas 
ne bu haftalardan ne bu haf
talar içinde yaşadığı muntazam 
hayat ve muemeleden haberdar 
değildir. 

Hayata bıraktığı yerden ve 
yeniden başlamıştır. O beş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fethi, bu hakkından dolayı ev
vela vilayete, sonrada şurayı 
devlete müracaat etmişti. Şu
rayı devlet Fethinin hakkını 
teslim etmiş ve intihabı tama
men bozmuştur. Bu bozma üze
rioe şimdi Ödemişte yeni inti
bah yapılacaktır. Bu intihapta 
eskilerin kamilen kahp kalmıya 
cağı şüphelidir. Fakat kanaa
tımı:ı:ca ihtilaf (Fethi) ile (Ha· 
san Serter) arasında kalacak 
diğerleri olduğu gibi intihap 
edilecektir. Maamafi, intihap 
puslalarının ifade edeceği haki
katları ~mdiden ifadenin zor 
olduğunu herkes bilir. • 

BiR TEFTJŞ 
Hükômet doktoru bayMuhid

din hakkında vilayet ye veka· 
!et makamlarına gönderilmiş 
olan şikayetler üzerine bir mü
fettişin gönderileceğini haber 
aldık. Hakikaten doktor Muhid
din hakkında böyle bir teftiş 
yapılması bir çok dedikoduların 
da önüna geçecektir. Biz de 
vekaletin alakasına hem teşek
kür eder hem de bu teftişin 

lren birdenbire bu hale tu· 
tulduğu gibi birdenbire de bu 
halden kurtulurdu. Kendine 
geldiği zaman bir ııaniye evvel 
geçirdiği şeylerden haberi bile 
yoktur. Lafını nerede bırak
mışsa birşeyler olmamış gibi 
tekrar oradan başlar. Annesin
den haberi yoktur. Annesinden 
bahsed ldiği zaman, bir men
dilden bahsediliyormuş gibi 
annesine yabancıdır. 

4: Şu vakayı dikkatle oku
yunuz: 

"YUNG., UN VAKASIDIR 
30 - 40 yaşlarında ismi ta

nınmış bir arkeolog, tahsilini 
ikmal ettiği darülfünunun bu
lunduğu şehri ziyaret eder, 
Birdenbire bir teheyyüce tutu- , 
!ur, hastaneye getirilir. Olduğu 
yeri bilmiyor, kısa ve hiç an· 
laşılmaz cümlelerle konuşuyordu. 
Etrafına müthiş hücumlar ya
pıyor, onu zaptetmek için mü• 
teaddit gardiyanlar uğraşıyordu. 

Aylar süren bir tedaviden 
sonra arkeolog kurtuldu. Geçir
diklerinden haberdar değildi. 
Tabii haline ve işine avdet etti, 
Müteakip senelerde kıymeti 
birinci derecede eserler neş
retti. Aradan seneler geçtikten 
sonra ayni arkeolog yine ayni 
darülfünunun ziyaretine geldi. 
Tekrar bir hezeyan hamlesi 
geçirdi. Tekrar hastaneye 
atıldı. Hastanede: o, karışık 
jimnastikler yapıyor, müthiş 
kuvvetinden, vucudunun fev
kalade güzelliğinden mütema
diyen bahsediyor ve kendi 
yazdığı aşk şarkılarını oku
yordu. kendisi çirkin, biçimsiz 
bir adamdı. 

!arı yaparken muhitinden ha
berdar değildir. Normal olduğu 
zaman da geçenlerden haber
dar değildir. 

5: Şu vak'aya dikkat ediniz, 
bu vak'a muasır doktorların 
hepsinin vak'asıdır. 

Doktor yeni evlenmiş genç 
bir arkadaşın ziyaretini kabul 
ediyor, Bu arkadaş avukat da 
olabilir, memur da olabilir, 
tüccar da olabilir, rençber de 
olabilir, her meslekten, her 
sınıftan, her mezhepten her 
cinsten olabilir. Kadın da ola
bilir, ekek te olabilir. 
Doktorcuğum sendtn bir 

ricam var. 
Yeni evlendim, çocuk yapmak 

istemiyorum, maaşım müsait 
değildir. Kazancım kendimi 
geçindirmeğe kafi değildir. Bir 
çocuğum olursa okutamıyaca

ğım, sefalete sürükleyeceğim 
ve sefalete sürükleneceğiz. Ço• 
cuğum olmasın diye ne yap
malıyım azizim! 

Ayni arkadaş iki ay sonra 
tekrar geliyor Doktorcuğum 
yandım, mahvoldum karım ge
bedir. Bittim. Beni bu feliiket
ten kurtar diye yanıp yakılır. 
Yarım saat sonra otuz lira 

maaşlı beş çocuk sahibi bir 
tanıdık gelir. Sözü döndürüp 
dolaştırmağa başlar. Sefaletin
den zamanın götülüğünden, 
maişetinin darlığından bahse• 
der. Doktorlar, cemiyetin ede
biyat tarafına değil, hakikat 
cephesine herkesten fazla te
masta oldukları ve her sınıf 
halk psikolojisini herkesten iyi 
bildikleri için sözü kısa kese· 
rek; arkadaş para mı isteye• 
ceksin, yoksa karın mı gebedir? 
Sualini fırlatır. 

Hayır birşey istemiyeceğim, 
Birgün kapınızda dilenmemek 
için beni bu altıncı çocuktan 
kurtarmanızı yalvarmaya gel
dim cevabını alır. 

iki gün sonra: Bir baıka ta• 
nıdık çatar gelir, Azizim hapı 
yuttum, ya beni kurtarırsın, ya 
kendimi denize atarım der. 
Be~ gün sonra: Flebitten diz

leri şişmiş, kalbi hastalıktan 
iflas etmis bir bayan, hüngür 
hüngür ağlayarak gelir: 

Doktor bey merhamet buyu
run öleceğime esef etmiyorum, 
ölürken beraber öldüreceğim 
yavruma acıyorum. 

Bu vaziyeti Allah rizaaı için 
kurtarın diye yalvarır, etekler 
öper ağlar durur. Bu tablo ıe
nenin 365 gününde (730) defa 
bütün dünyadaki bütün dok
torların başından geçen vak'a
lardır. 

ŞU YAKAYA DiKKAT 
EDiNiZ 

lspirtizma masalarında "oto
matik yazı,, denilen bir hadise 
geçer. Medyumun bir eli ve 
kendisi bir şeyle meşgul edi
lirken diğer eli hiç farkında 
olmadığı halde, hiç bilmediği 
şeyleri ve hiç işitmediği vaka
ları yazar. Medyum kolunun 
hareketinden haberdar değildir, 
elinin yazdığından haberdar 
değildir ve yazdığı şeylerdende 
haberdar değildir. Ne eline 
yazmamayı ne koluna durmayı 
emredemez. Emretse de ne eli 
itaat eder, ne kolu hareketten 
tevakkuf eder. Sanki kolu on· 

bir 

s Kanunusani 

Komşu illerd 

Sesi 
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Se11i bir zören bir dafıa f!O 

bu gBrüşle gôniil kanar mı 
Yeşil mabedine yüz süreme 

Hasretini fıerdem anar 1111 

Her 111e"simi11 böyle ilk balı 
Hu zamatı metıekştn, gülün 
Sayanutı geldiifi yer, pınar 

Bir içen bir daha arar mı 

Baglarma gönül, bagta11 

Bir sünbül dalına saUanılı 
Ayrılf.k kaygusa bana dert 

Bafıçeıuk banada yer "ar m 

Yazık sana, s11yu11 kitli. y 

Ba!llar bakımsız sen, 11e ar; 
luyık mıdır sana ba zefıırl 

Dertli misin İ(İfl ya11ar 11ıı 

Dün dik dura11 başın hiç e 

Zaman alnındaki rengi sil11 
Dünya yoksul olsun bu yur, 

M amil reye baykuş ko11ar mı 

İncir balıçe/eıi11 hlllya di}'~ 
Bağladın ke11dilıe "arı, aify 
Yurdamlln şu cerıtıet olan ı 

Banada bir a!faç sımar nıı 

Efsane dinledim akan derm 

(Melal) lm "urgunam hay 

Saııa esir olup gôniil "eren 
Oönül hif durmadan kanar 

MUnir 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
beyninde doğmıyan 
itaat eder gibidir. 
ŞU ANLATACAGIM 

DiKKAT 
Amerikada tıbbiyeni 

na kadar okumuş tü 
bir zat vardır. Ç 
rının sıhhatına son der 
hamla alakadardır. Her 
mını tıbbi tavsiyelere 
eden bir adamdır. 

Bu zat her zaman sı 

dabir hakkında bir fi 
mak için beni evimde 
ederse ona lazımgelen n 
lan veririm; fakat her 
man ayni mesele hakkı 
fikamla konuşursa ve 
mın tavsiyeleri benimki! 
mazsa, benim nasih 
unutur bilakis refikamın 
yelerini tatbik eder. 

* ... 
8 : Şu anlatacağım 

hepinizin tanıdığı ve ra 
hidiselerdendir. 

Bir çok kadınlar, hiç 
bep olmadığı halde a • 
ve bol bol ağlamak ar 
kapılırlar. Bir çok erke 
!erinde, birden bire, 
ve makul hiç bir 
bağlamak mlimkün olm 
bir surette 
bir keder 
derler. 

A:ı:iz okuyucular 1 
Birbirine hiç benze 

birbirlerine tamamen y. 
olan, birbirlerine hiç bi 
batı olmıyan bu hadise[ 
diye böyle yanyana sırala 
soracaksınız değil mi ? 

işte birbirine zahiren b 
teması olmıyan bu hadis 
hepsi ayni sebepten v 
menşeden doğduklarını 
göstermek ve cemiyetin a 
ruhi durumumuz üzerin 
görünmez yollarla tesirler 
tığını ve birbirine hiç ben 
yen vadilerde, birbirine ya 
zannedilen hadiseleri, ay 
sebebin uyandırabileceğini 
rınızdan çıkamıyacak bir 
de zihninize yerleştirme 
sıraladım. 

Bu hadiselerin izahını · 
nirken, cemiyetin bütün da 
!erini ve böyle dalaletler i 
çalkalandığına inan getire 
niz medeniyetin içinde 
aklımızın ne dalaletli du 



Fransız Petrol ambargosuna doğru 
• 
ıs yan 

A 
.. } . Ed . b . l Vapurunda 

vrupanın goz erı, enın ergıte er çıktı 
• • d t k•b d " • ı •ı · • t• Venedik, 21 (Ö.R) - Liman 
ışın e a 1 e ecegı yo a çevrı llllŞ ır reisi, Köstenceden gelmekte 

Paris, 2 (Ö.R) - Gazeteler 
yeniden bütün dikkatlerini Ha· 
beş me3elesi üzerine dikmiş 
bulunmaktadırlar.Bu meselenin 
bütün neticeleri veya hususi 
vaziyetleri gözden geçirilmek· 
tedir. 

Zaten iç siyasa meseleleri 
parlamento tarafından helledıl
miş olduğu için. hükümet çev· 
renlerinin kaygıları da diplo
masi üzerine dönmüştür. Ce
nevrede yapılacak görüşmeler· 
le dış bakanlıkları arasındaki 
oylaşmalar bu zümredendir. 

Petrol ambargosu meselesi 
Amerikan kongresinin toplan· 
mağa başlaması yüzünden, yine 
ilk plana çıkmıştır. Yakın bir 
vade içinde det rol berkitelerinin 
tatbik mevkiine konması im· 
kamnı gözden geçiren "Re
publik,, gazatesi diyor ki: 

"Petrol ambargosunun tatbiki 
zamanı nihayet geçmiş midir? 
F oreign Office başına geçen 
B. Eden müşterek güvenlik 
siyasasından yana olan bütün 
lngiliz kamoyunu temsil et
mektedir. 

"Acaba bu siyasanın tatbi
kinde petrol berkitelerine ka-

dar ileri gid~cek midir? Şim· 
diden bunu tahmin etmeye 
imkan yoktur, Fakat me
seleyi yeniden yeşil masa 
üzerine çıkarsa bile ulus
lar sosyetesinin bütün üyeleri
ni bu teklifi kabule razı ede
bilecek mi<lir? Buna kolay ko· 
lay cevab verilemez. Eğer razı 
edebilirse, petrol ambargosu 
biç şüphesiz tatbiki güç ve 
neticeleri vahim bir şey ola
caktır. 

" Şimdilik muharipler daha 
ileri gitmektedirler ve bu ha· 
reket te şüphesiz yağmur mev
simine kadar devam edecek· 
tir. O zaman bir tevakkuf 
noktası başgösterecektir. 

" Bir sorgu batıra geliyor : 
B. Eden temsil ettiği logili:ı: 
kamoyunun dilek ve istekleri
ni gerçeltmekte bunların son 
haddine kadar gidecek midir? 
Ayın yirmisindeki Cenevre 
toplantıları bize bunu göste· 
recektir . ., 

"Journal,. ayni meseleyi ele 
alarak daha kat'i bir cevab 
vermektedir: 

"B. Eden hiç şüphesiz ber
kiteler yolunda sonuna kadar 
ileri gidecektir. Şu halde Ce
nevrede yatıştırıcı bir rol oy-

namak işi yine Fransaya düşe
cek ve Fransa tereddüdsüz bu 
rolü oyrııyacaktır. 

"B. Edenin tenkid devresin· 
den hareket devres·ne geçeceği 
şüphe kabul etmiyen bir haki
kattı:. Fakat motörün işlerken 
lüzumundan fazla hızlı gitme
memesini temin etmekte Fran
saya aid olacaktır.,, 

Yeni petrol berkitesinin tat· 
bikinde en büyük ehemmiyet 
hiç şüphesiz Amerikanın duru· 
muodadır. Bu nokta üzerinde 
" Pelit Paridien " gazetesinin 
Nevyork aytan aşağ;daki ma· 
lümatı veriyor: 

"Bitaraflık tüzüklerinin bazı 
değişikliklere uğrıyabilmesi ih· 
timali vardır. Cumubur başka· 
nına yeni salahiyetler verilecek 
ve petrol, çelik gibi bir çok 
maddeler üzerine ambargo 
koyması imkan dahiline alına· 
caktır. Bütün bunlara rağmen 
bir nokta muhakkak kalmakta
dır. O da şudur: "Amerika bi
taraflığını tam olarak mubafa· 
za edecek ve ambargoya tabi 
maddelerin ihracı bütün mu
hasım memleketlere karşı ya· 
sak olacaktır.,. 

Amerika Cumur başkanı 
bugün bir söylev verecek 

................................................................................................ 

olan Kolona adındaki Fransız 
vapurunun tayfası arasında 
başgösteren isyandan dolayı 
tahkikat açılmasını istemiştir. 

Vapurun Romanyalı, Yunan 
ve Rus tayfaları vazifelerini 
vapmaktan imtina edince va
purun kaptanları ve çarkçıları 
vapuru Venediğe kadar yalnız 
başlarına sevk ve idare et
mişlerdir. 

lngilterede 
Şiddetli yağmurlar 

Londra. 2 (Ö.R) - Şiddetle 
yağan yağmurlar, lngilterenin 

muhtelif yerlerinde ııeylabı an
dıran bir şekil almış ve bir çok 
mıntakalar su altında kalmıştır. 
Eton şehri sular altındadır. 

Cenubi lngilteıede yağmur

ların şiddetinden telgraf muha
beratı inkıtaa uğramış ve mü
nakalat durmuştur. 

Alman sefirinin 
• 

cenazesı 

Parıs 2 (Ö.R)- Vefat eden 
Alınan sefir inin cenazesi Ber· 
line gönderiliyor. Bugün saat 
onda Alman kilisesinde yapılan 
dinsel törende Fransız hüku
meti erkanı ve elçiler hazır 
bulunmuşlardır. 

Çin de 
Japon tesiri 

•• 
Olüm Stüdyosu 

l!~x.~~~.~~~.~ ... !:~!~.~ ... ~~.~~?.~~1 l 
1 Y-a:z:an ; F"red. Snıiüı 

Norrisin uğradığı 
de gözünüzü 

Dr. Darrow iyzahatında de
vam etti: 

- Norrisin uğradığı akibet 
sizin de gözünüzü açmalıdır. 
Mac Glone ... Bilhassa selefleri
mizin uğradıklan facialar, çete· 
ye dahil olan bazı ortakların 
başlarına gelenler size 
buradaki mevkiinizin ne kadar 
tehlükeli olduğunu göstermiyor 
ıou? Nevyorku terketmek lüzu· 
munu anlatmıyor mu? Bana 
kalırsa Şikagodaki mevkiiniz 
New-Yorktan çok daha emin 
ve rahat olacaktı. Mac Glone 
şuna emin olunuz : Sizinle kim· 
se bu kadar açık ve samimi ko 
nuşamaz. Buna sebep yalnız sizi 
tanımam, ayni zamanda New· 
Yorkluları yakından bilmemdir. 
Benim anladığıma göre bugün 
faaliyette bulunan haydutlar 
sizi kendıleri için tehlikeli say
dıkları gün vücudunuzu orta
dar kaldırıoakta tereddüt gös
t .1miyeceklerdir. 

Bir ikinci nokta daha.. Bu· 

günlerde sizinle tanışmış bulu
nan Guy Durbenden sakınınız. 
O vahşi ve romantik bir cani

dir. intihar şeytanı sanki onun 
ruhunda yerleşmiştir. Gece gün· 
düz intihar süsüne atfedilebi
lecek cinayetler hazırlamakla 
meşguldur. Helen Demar, Keony 
Dismore ve Jack Va tersi öldüren 
odur. Bili Sc~ulteyi de bir 
yumrukla öbür dünyaya yolla· 
mıştır. Sonra cinayetine intihar 
süsü vermek için hava gazı 
çeşmelerini açmayı unutmamış· 
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akibet sizin 
açmalıdır 

B. Tardiyönun istifa ·•,ı 
Bu söylevden sonra· ltalya-Habeş me-
selesinde durumu meydana çıkacak 

Şanghay 2 (Ö.R) - Şang
haydaki Japon mağazaları Çin 
parasının temevvücüoün netice· 
lerinden kendilerini korumak 

için bir müddettenberi Japon 
parası yenle alış veriş yaptık

larından Çin iş ve tecim çev
renleri Çin finans bakanına 

baş vurarak Çinin para ısla
hatının ıouvaffakiyetine engel 

olmağa çalışan Japon manavra 
!arına karşı şiddetli protestoda 
bulunmasını istemişlerdir. 

Fransız gazeteleri iki tarafa ayrılara 
bir münakaşa kapısı açtılar 

Paris, 2 (Ö.R) - Parlamen
tonun 14 sonkanuoa kadar ta· 
tili üzerine başbakan ve dış 
işleri bakanı B. Lava! birkaç 
gün dinlenmek üzere Paristen 
ayrılacaktır. Bununla beraber 
B. Lava! bugün faaliyetine de· 
vam etmiştir. Sabah ltalyan 
büyük elçisi B. Ceruttiyi kabul 
etmiştir. Bu görüşme kısa ol
muş ve ltalyan elçisi iki arka· 
daşını başbakana takdim et
miştir. ltalyan - Habeş mese· 
lesi üzerinde yeni hiçbir inki
şaf yoktur. 
Öğleden sonra saat 15,30 da 

B. Lava! Amerikanın Paris bü
yük elçisi B. Strausı kabul et· 
miştir. Amerikan büyük elçisi 
Amerika dış işleri bakanı B. 
Villiarn Filipsi Fransız bakanı· 
na takdiıo etmiştir. B. Filips 
Amerika dış işleri bakanı B. 
Cordell Hull'un dış işlerinde 
en yakın iş arkadaşı olduğu 
için iki bakan arasındaki gö
rüşmeye büyük önem veril
mektedir. 

Bu ehemmiyetin bir sebebi 
de Amerikada bugünlerde alı
nacak olan karardır. Cumur 
başkanı Bay Roosevelt yarın 
akşam saat 21 de büyük bir 
söylev vererek kongrenin yeni 
devresinin açılışı arefesinde 
fikirlerini ve niyetlerini Ame· 
rikan kamoyuna bildirecektir. 

Kongre yarın kapitolda açı· 
lacaklır. Bu devre harb sonun
danberi Amerikan kongresinin 
geçirdiği devrelerin en mühim
mi sanılıyor. Zira Amerikan iç 

dış siyasasına aid muhtelif 
eden ba ka 

Bu mesele ltalyan-Habeş harbi 
karşısında Amerika durumunu 
tayin edecektir. Diğer taraftan 
çok geçmeden açılacak olan 
Cumur başkanı seçim mücade
lesinde de bunun büyük rolü 
olacaktır. Bu seçim gelecek 
son teşrin ayında yapılacak 
veya Bay Roossevelti Beyaz 
Evde tutmak, yahut yerine bir 
başkasını geçirmek neticesini 
verecektir. 

Bunun için bitaraflık kanunu 
meselesi l lemokrat ve Cumuri· 
yetçi partilerinin gelecek du· 
rumlarını tayin edeceği gibi 
meselenin inkişafı ş· mdiclen 
Kamoy tarafından da ehemmi
yetle takib edilmektedir. Ame· 
rikanın bitaraflığının ne olması 
liizımgeldiği, bükümetio bu bi-

1 

taraflığı korumak için neye ka
rar vermesi gerektiği ve bu 
kararı nasıl vermesi icab ettiği 
hakkında şimdiden münakaşa
lar olmaktadır. 

Bunun için Vaşingtooda bu
günlerde yapılacak olan nıü
nakaşadan Amerikan bitaraflı
ğının hakikiğ tarihi ortaya çı
kacak ve bunun nasıl kullanı· 
lacağı anlaşılacaktır.Bu bakım· 
dı.n mesele yalnız bugünkü 
ihtilaf için değil, ayni zamanda 
istikbal için de çok büyük bir 
tesiri olacaktır. 

Yarın B. Eden arsıulusal si
yasa üzerindeki niyetlerini 
bildirerek durumu aydınlatacak 
ve bu diyevin Italyan • Habeş 
aolaşma:ı.lığı üzerinde derhal 
derin bir tı-siri olacaktır. 

Diplomatik 
faalıyet başladı 

Loodra, 2 (Ö.R) - lngilte· 
rede Kristmas (Noel) yortuları 
sı.asında kesin diplomatik faa· 
liyet yeniden başlamıştır. B. 
Eden Yorcshire'den dönmüş ve 
bu sabah saat 10 dan beri dış 
işleri bakanlığı işlerini eli
ne almıştır. lngili:ı: bakanı 
tayininden sonra bir hafta isti
rahat etmiştir. 

Siyasal bir bozgun 
Bazı sebepler yüzünden Italya ile 
Avusturya arasına soğukluk girmiş 
Avusturya Italyaya verdiği sözden döneceğe benziyor 

lngiliz firmaları ltalyadan mal almıyacak 
Loodra 2 ( A.A ) - Bazı 

gazeteler Avusturya - ltalya 
münasebetlerinde büyük bir 
soğukluk göründüğünü kaydet· 
mektedir. 

Daily Telgraf gazetesinin 
Viyanadan aldığı bir habere 
göre bu soğukluğun başlıca üç 
sebebi vardır. 

turyadan yaptıkları 
peşin para ile değil, 
ödemektedirler. 

ithalatı 

bono ile 

2 - Avusturya zecri ted
birlere iştirak etmediği için 
İngiliz ihracat müesseselerinin 
boykotuna uğramaktadır. 

Üç lngiliz müessesesi ltalyan 
taraftarı bir meml~ketle 

mişlerdir. 
3 - lngiliz alacaklıları yeni 

tenzilat yapmağa razı olmamış· 
lar ve ltalyaya karşı sempati· 

sini açıkça gösteren ve gazete· 
leri lngilterenio zecri tedbir 

politikasını kötü bir tekilde 
tenkid eden bir memlekete hiç 

Paris, 2 (Ö.R) - Tardieu • ı nomik bergiteler - Son t.., 
Re!naud müoakaş~s~nın akis· rübede gösteriyor ki - hem 
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lerı gazetelerde hala devam derecede müessirdir, henı 
ediyor. müsellab ihtilafa yol açmaz ve 

" Petit Marseillais,, diyor ki: 
B. Reyoand mektubunda logi· 
!izlerin berkiteler tezini çok us· 
taca müdafaa etmiştir. Önce· 
den Fransa tarafından teklif 
edılmiş olan berkiteler hareke
tine lngilterenin iştirakinden 
B. Tardieu'nün sevinmesine 
hayret ediyor • Uluslar Sos· 
yelesi emrine Arsıulusal bir 
ordu vermeği teklif eden 
kendisi değil mi idi? 

Fakat hakiki mesele bu de
ğildir. 1932 de serdettiği tek
lif üzerinde logiltereoin fikir 
değiştirmesi Fransanın bu 
arsıulusal polis vazifesini üze· 
rine almasına bir sebep ola
maz. B. Tardieu şunu ileri 
sürüyor ki hazırlıksız tatbik 
edilmekle berkiteler hem tesir· 
siz kalacak, hem tehlikeli 
olacaktır. 

" Depeche de Brest ,. bu te· 
zin tam aksini müdafaa ediyor. 
B. Reynand yığın halinde ve 
şid~etle tatbik edilen bergite· 
lerin aleyhinde bulunmuştur. 

B. Tardieu vaktile Cel'evrede 
yaptığı teklifi hatırlatırken aca· 
ba askeri bergitelerin de tat
bikine tarafdar bulunuyor mu? 
O Cenevreye bir Arsıulusal 

jandarma kuvveti teşkilini tav
siye etmişti. Akıl ve mantık 
böyle bir teklifi redetmeğe 

kifi gelmiştir. Zira bir arsı· 
ulusal kuvvetin müdahalesi 

. . •f 

eğer F ransanın müdahalesi ol· 
masaydı, hiç şüphes·:ı: bn tcı\-
lifler daha müessir olacaktı 

B. Tardieu, Başbakan B. 4 
valın harp tehlikesinin önür 

geçtiğini zannetmekle de yanı

lıyor. Harp tehlikesi ancak 
Fransanın kararsızlığından doğ

muştur. B. Tardieu arsıulusa• 
bir jandarma kuvvetinin eko 

oomik berkitelerdeo daha le-

sirli olacağını zannetmekle al
danmaktadır. --·-
Pat~iğin cenazes --

kaldırıldı 
lstanbul, 2 ( Özel ) - Ô\c .. 

Rum patriğinin cenazesi bu 
sabah saat on birde töreni· 
kaldırılmıştır. 

,1 ... -----~ 
Bir katibe bayar 

aranıyor 
Bir Banka veya ticareth 

nede besab ve muhabr 
servisinde çalışmış yaz.ı n 
kioesile yazı yazabilen 
bayan aranıyor. Ta!ipl 
çalıştığı yerleri ve \,... 
derecesini iy:ı.ah ed-( 
şekilde bir talepname "!' 
rak adreslerile birlikte po 
ile Yeni Asır idare har 
sine yollamaları ol 

s 
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üslümanların 13 Anası ... . ,. 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
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lslamiyetten evvel Kabede muhteşem bir düğün yapılı
yordu. Sanki düşman kabilelerden birisinin memle

keti harab edilmiş gibi şenlik yapılıyordu 
Zengin Haticenin, yetim Mu

hammedi iç kocalığa alması; 

o düğün, tarihcilerden bir kıs
mı ne kadar tevazua gark et
seler de o zamanın tantanasına 
boğulmuştu. 

Bunu Muhammed, bu parlak 
ayın gece korkusuna şiir kat
tığı şu demde ne güzel hatırlı
or: 

Kabenin putlarla dolu hücre-
. nin dört duvarına karşı ko

yunlar, develer kurban ediliyor, 
ıioetler, ihtişamlar içinde deve
ler süsleniyor, Kureyşin, Haşi
milerin büyük adamları ipek 
harmaniler içinde birbirleriyle 
el ele, kucak kucağa geliyor. 
Sının bacaklı, çıplak ayaklı 
k bile efradı araplar gece 
ıündüz ateşlerin karşısında, 
diimbelek' def, ud ve bir 
nevi kaval çalgıların düm
tekleri, ahenkleri arasında sıç-

11 yor, zıplıyor, oynıyor, ateşte 

r ~ızaran kurban etlerinin pa~-
-t!an; souk terbet kadehlerın 
udaklardan aynlmasiyle du

klara yanaşıyor. Bir cuş, bu
uş, bir sevinç kıyameti ko
~uyor. 

- Ya bayi lar. 
- Yalelli! ler 
- Ya Hatice, ya Muham-

mediler .. 
Mekkenin çıplak muhitinde 

umulmadık bir şenlik uyandı
ııyor. Sa~ki düşman kabileden 
birisinin memleketi harap edil-

iş, insanları esir alınmış, ga
netleri paylaşılmış gibi azim 

I 
• şenlik lıüküm sürüyor. 
Günlerce süren bu şenlik bir 

. • .;:,tiııJe hayalden nasıl seri 
ıe mi geçid yapıyor, yarabbi 
Onun ölümüne,bu hatıralar ne! 
zifaf... Hatice sanki kız oğlan 
kız. 

Bu kırk yaşında, fakat terü
taze, afif ve kibar kadın 
zeber-cet, anber ve bin çeşid 
çeşid kokularla yuğurulmuş 
bürümcük gömlekler, ipek ör-
üler, saç!armı saklı yan be.r az 

ve ipek yaşmaklar arasında bir 
melek gibi zifafı bekliyor. 

Muhammed, Haticenin gön
derdiği, amcasının yaptığı ipek 
armanı, başına koyduğu ipek 

ozşlık ve başlığı bağlıyan to
puzlu çift başbağı ile mütered
did ve fakat ruhan vakur zifafı 
bekliyor. 

Onu Haşimilerin,Kureyşilerin 
erkanından büyük kişiler ko
lundan tutarak Haticenin kaşa
nesine götürüyorlar ve bu 25 
vzşında bakir arap delikanlı
nnı, kırk yaşında zinde Hati
cenin odasına Lat'a, menata, 
dualar ederek sokuyorlar. Mu
bammed bu put adlannın 
-~ılmasından kızarak Hatice
nin yanına ulaşıyor. 

Kabeııin yıkık dıvarll\rına 
sırtında taş taşıyan Muhammed, 
kibenin yalnız bir mefhum 
olarak tanınmasını, putlara ta-
ılmamasını candan dileyordu 
mma, kime söylesin. Kendi 
ptığına kendi tapan insan
ın bu ipt!dai hareketleri 
moda isyan uyandırdığı 
ıler çok evvel günlerdi. 
ıdi bu pı.;tların sıyaneti di-
rek zifafa sokuluyordu. 
ıtice sedirde ipek kumaş
uasında bir melek gibi 
mmedi beklerken kapıdan 

•kuluşuou ayakta karşıladı, 
,; doğruca ona yaklaşarak: 

- Muhammed sana kavuş-

gözleri, kadın-

lığın bütün dinç cazibesi ve 
bilgisile Muhammedi yanma 
aldı. 

Muhammedi ilk aşkile yanı
na alan bu hatun ikinci müs
lümandır. Çünkü birincisi ko
casıdır. Onu çok sever, ona 
çok hürmet ederdi. Neler yap
mamıştı ona ... Yaşlar senelerin 
çarkında döne döne ilerleyip, 
tabiatın verenekleri azalıp bo
zuldukça Muhammedin kendi
sine kaışı sevgisi eksik olmasın 
diy~ Hatice Muhammedin genç· 
liğine uyacak cariyeler vermiş, 
ihtiyarlaştığı, söndüğü, senele
rin Muhammede zevk veremi
yeceğinden çekinerek huriler 
gibi güzel esirlerini ona bağış
lamıştı. Bu yirmi beş senelik 
hayat Muhammedin hatırasın
da mukaddes hatıralarla ya: 
şıyordu. 

Şimdi hatta Medinenin kumlu 
sokaklarına pençereden akıttığı 
bir damla göz yaşı Haticenin 
hatırasını taziz için ruhundaki 
ummanın seylabı sanılırdı. Mek
keden; yaz günleri çekilib dağ 
sırtlarında serinlik ve hayat arı 
yan tatlı ve şen günleri gözünde 
tütüyor, onları birer birer can
landırıyordu. Her sene olduğu 
gibi kırk yaşına bastığı sene 
de (Hira) dağının sırtında gü
nün endişelerini, zamanın ya
ratacağı inkılabı düşünen Mu
hammed, mehtap altında ağaç
ların arasına dalıp. uyuduğu, 

rüya gördüğü, ve bu rüyanın 
şiddetli tesiri altında dönüp 
Haticesinin şefkatine sığındığı 
zamanları hatırladıkça içinden 
ayrı coşmalar kabarıyordu. 

Hira dağıııın o iki kaya ara
sına oyulmuş ve ilk peygam
berlik ilhamını aldığı mağara
ya varırken hatiften gelen bir 
ses; 

- Ya Muhammed sen Al
la hın resulüsün, ben Cebrailiml 

Diye kendisini ta amakı ru
huna kadar titretmiş ve geri 
dönüp azim ve hayret verici 
huşü içinde karısının şefkatİlle 
atılmıştı. 

Bu düşüncelerle gecenin ha
fif serinliği içinde dakikalarca 
pençerede kalan Muhammed 
bir lahza kendini topladı ve 
ellerini göğe kaldırıp: 

- Yarab! Attığım adımı 

geri aldırma ... 
Diye bütün istiğrakıyle yal

varınağa başladı. 

Çünkü Medineye geldiği bu
günlerde taraftarları çok azdı. 
Ve amcası Abbas onu bu za
mana kadar arkaya almamış 

olsaydı Kureyşin taarruzu daha 
şiddetli olacaktı. 

* .... 
Y esribin Evs ve Hezereç 

kabilelerinden öne gelen eşraf 
büyük bir meydanlıkta toplan
mışlardı. Muhammet taşlardan 

yapılma bir yığının lizerine çı
karak: 

- Ey Y esrib ahalisi, bizle
re karşı gösterdiğiniz hüsnü
kabul ve Allahın gösterdiği 

yolda yürümeğe yaptığınız abd 
cihan bakı kaldıkca unutulmı

yacaktır. Diye söze başladı. 
Muhammedin sesi tok, gür 

ve satvetli idi, üzerinde siyah 
bir maşlah ayaklarında yemeni, 
sakal top ve heybetli görünü
yordu. 

- Ey Ensar, size bundan 
sonra Y esribi denilmiyecek bi
ze yardım ettiğiniz için ensar 
denilecektir. Allah bunu böyle 
istemiştir. Akebede yaptığımız 
muahede asla bozulmıyacak

tır. Sizleri zorla dine davet et
mıyorum. 

- Sonu var -
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ITALYAN PROPAGANDA NEZARETi 

Dolo bombardımanı hak
kında birtelgraf gönderdi 

. ~. 
Habeşli reisler bombardıman esna
sında kızılhaç çadırlarına iltica etmiş 

Jta/vanı11 şt·flıiıriz reıu·ıa/ kon.~. •/os/11;..,T11 /)u/o bo11ıbrııılıı:;11111 1111İııasrbr/İJ 1/r 

1Jii11 J'Pff Romac/011 nf,:"ıi;ı :;;11 lt'l••ıurı 1.?0 l ı 'ttıuızr gv11,/rr11uşfir: 

Roma, 2 - ltalyan matbuat ve propaı;randd nezaretinden: 
Somali cephesinde vukubulan bombardıman esnasında iki ltal

yan tayyarecisi Dagdadurda düşerek vefat etmiş ve bunların 
başları kesilerek Harrar şehrinde teşhir edilmiştir: 

ltalyan uçakları göründükleri zaman, He!>eş kuvvetlerini idare 
eden reislerin Kızılhaç çadırlarına iltica ettikleri tahakkuk etmiş
tir. Ancak uçakların hedefi lsveç veya başka çadırları bombar
dıman etmek değildi. 

Ölülerin sayısı henüz kat'i surette belli o~oıamıştır. Habeş me
nabiinin Somali ve Eritre cephelerindeki zayiat hakkında göster
dikleri rakam!arın doğrusu Uluslar Sosyetesince malumdur. Bu 
vak'anın hissiyatı askeriye üzerinde hiç bir tesiri olama:ı. 

H diseler devam ediyor 

Mısırda yeniden ölüler 
ve yaralılar vardır 

Kahire 2 (Ô.R) - Binlerce 
Üniversite talebesi bu sabah 
gösteriler yapmıştır. Talebe 
ile pofü arasında çarpışmalar 

olmuştur. Bir talebe ağır, sekiz 
polis hafif yaralanmıştır. 

Abbasiyede de talebe ile 
polis arasında başka bir çar
pışma olmuş, polis, üzerine taş
lar fırlatan talebeye karşı si
lah kullanmak zaruretinde kal
mı~tır. 15 Talebe ve bir çok 

polis yaralanmıştır. 
Kahire, 2 (A.A) - Arsıulu

sal cerrahi kongresinin açılışı 
münasebetile talebe tarafıııdan 
yapılan gösteriler üzerine kabine 
kongrenin toplnmakta olduğu 
üniversite binası önüne mühim 
miktarda asker ve polis kuv
vetleri yığınağa karar vermiştir. 
Ayni zamanda tıb fakültesinin 
de ayın beşine kadar kapalı 
kalması emredilmiıtir. 

Spor koiıgresinde,_H_erg-ün 
·- Bir fıkra 

.. 

B. Suad tarafından veri- , •. _Ya-_an-· /·a-an-Krı-11a/-Akta~s", 

len raporun ana hatları 
" Yeni spor teşkilatı Partinin Halkevlerine 
veya g.ençllk teşkilatına bağlı takat ayrı 
bir teşkilat olarak kurulmalıdır. ,, 

Spor iş/eşimizi düzene koymak 
İ{İn AnJıarada toplanan bıiyiill 
Jıoneufk lzmiri temsil eden Yar
şarbay Suad Yurdkarurmn diin
Jıii sayımızda bu toplantı lıakkın
daki izahatını :fGZnıı.ştık. Bugün 
de bay S11adırı ltangu başknrılı

ğına o•erdii!i raporun ana halla
mıı ;·azı)"orıız ; 
" Raporun ana batlannı aöy

liyeyim : 
Yeni spor tetkilitı partimi

zin balkevlerine •oya genÇlik 
teşkilatına bağlı fakat ayrı bir 
teşkilat olarak kurulmalıdır. 

T eşkilabn başına partice bir 
zat getirilir. Bu zat Türkiyede 
spor işlerini organize ve idare 
edecektir. 

Genel şpor direktörü gibi 
bir isim verilebilecek olan bu 
zat muhtelif spor şubeleri için 
yanına kafi miktarda mütehas· 
sıs alacaktır. Her mütehassıs 
kendi şubesindeki sporun ( me
sela beden terbiyesi ve atle
tizm, denizcilik, güref, futbol 
gibi ) Türkiye içinde organi
zasyonunu yapacak ve genel 
spor direktörline karşı meaul 
olacaktır. 

MINT AKA T AKSIMA Ti 
Her mıntakada ( mesela An

kara, lzmir, lstanbul gibi ) spor 
işlerini organize ve idare et• 
mek üzere genel spor direk
törü tarafından bir zat memur 
edilecektir. ismine mıntaka 

spor müdürü diyebileceğimiz 

bu zat kendine verilen mınta
kayı ( meseli l:ımir şehrini ) 
iskan kesafetine göre muhtelif 
mıntakalara ayıracak ve her 
mıntakada birer kulüp tesis 
edecektir. Ana spor beden ter
biyesi ve atletizmdir. 

füzuli para sarfetmemek için -
ihtiyaca göre arttırmak lazım
dır, Mesela lzmirde ilk olarak 
iki denizcilik ve bir de güreş 
kulübü tesis edilmelidir. Bu 
kulüpler kollektif mahiyette 
olacak, yani esas beş kulübe 
mensup sporculardan istiyenler 
bu kulüplere devam edecekler 
ve orada öğretmenlerin neza
reti 1.ıltinda yetiştirilecekler

dir. Müsabakalar sırasında ise 
her genç kendi esas kulübü
nün rengini ve esas formasını 

temsil edecektir. 
MINT AKA iDARİ VE 

FENNi HEYETLERi 
Mıntaka idariğ heyeti; Mın

takada mevcut bütün kulüp 
müdürleri haftanın veya ayın 
muayyen günlerinde mıntaka 

spor müdürünün başkanlığında 
toplanarak mıntaka idare bey· 
etini tetkil ederler • Fakat 
kulüp müdürlerinin bu heyet
teki vaziyetleri tamamen istiıarl 
mahiyettedir. Mıntaka ıpor mü
dürü isterse kulüp müdürlerin· 
den birisini kendine vekil ya
pabilir. 

Mıntaka fen heyetleri : Mın
takada mevcut bütün atletizm 
hocalan haftanın veya ayın mu
ayyen günlerinde mıntaka ıpor 
müdürünün başkanlığında top
lanarak. mıntaka atletizm be· 
yetini teşkil ederler. Bu lıeyet 
fenni bakımdan spor çahıma
ıını, müsabakaların aureti ce• 
reyanını ve huna müteallik iş· 
leri tanzim eder. Atletizm öğ
retmenlerinin bu heyetteki va• 
ıiyeti de iıtişari mahiyettedir. 
Mıntaka spor müdürü isterse 
atletizm lSğretmeolerinden bıri
ııhıi bu heyette kendisine vekil 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Katakulli ?! 
Katakulliyi hep biliriz, ifade 

ettiği manayı bilmiyen yoktur 
zannederim. Hayatında kata
kulli ile az veya çok karşılaş
mamış adam varsa ben ona 
yaşamamış, insanlar arasında 

dolaşmamış diye bakarım. Ben 
burada katakullinin mana ve mef
bumile uğraşmıyorum, kelimenin 
etimolojisini arıyorum. Bu telef
fuz itibarile, kulakta bıraktığı 
çetrefil hecelerile pek Türkçeye 
benzemiyor. Arapçayı andır
ması dolayı~ile işin aslını yine 
oralarda aramak lizım. Arap
çaya da pek benzemiyor gibi, 
Arapça olsa mutlaka çatlak Ye 
parlak bir ayın ile etli bir h 
ortada yapışkan bir de şedde 
lazım. Katakullinin ağızda do
laşan hecelerine dikkat edin 
sivri sivri birer külah giymif, 
kırmızı kulaklı, sivri sakallı~ 
uzun dilini çıkarmış bir şeyta
na benzeyor. Katakulli uzua 
boylu, uzun etekli, zayif, yaşlı 
gün görmüş fakat yalancı, hi
lebaz. hokkabazdır. Katakulliyi 
bir gün böyle didikleyordum, 
dostlardan birisi imdada yetiş
ti; Katakulli Fransızcadan boz
ma Arapçadır dedi, hayret 
ettim. 

Kelimenin hecelerine bir da
ha baktım, iş doğru gibi. Av
rupalılar Araplarla temasa ge
lince bu iki millet birbirine 
alıştıkça zeka ve dirayeti ile 
Avrupalı bazı içtimai hayatta 
Arablara emri vakiler yapmış, 
bunlara fetakomple diye Fran· 
aız dilinden işaret eder
lermiş. Araplar, emri vaki
leri gördükçe bu fetakompleyi 
kendi şivelerine sokarak ka
takulli diye terceme etmi~lel' 
imiı. Demek o!uyor ki kata
kulli Fransızca bozması Arapça 
oluyor. Nece olursa olsun ka
takulli böyle sivri heceleriyle 
kırmızı dilini çıkarmış bir şey
tandır, dikkat gerek .. 

-
O halde ilk defa atletizm 

kulubleri tesis edilmelidir. Sözli 
daha iyi iyzah etmek içiu ba 
taksimab Izmir üzerinde yapa
lım: lzmiri, Güzelyalı, Eşrefpa· 
şa, Basmahane - Tilkilik • T e
pecik, Alsancak ve Karııyaka 
olmak üzere beş mıntakaya 

ayırabiliriz. Bu beş mıntaka 

içinde birer atletizm sabası 

yapılarak bu sahalarda beı 

kulüp açacağız. Her kulftbe 
mıntaka spor müdürü tarafın

dan bir müdür tayin edilecek
tir ki bunların vazifesi kendi
lerine verilen mıntakadaki 

bütün gençleri kulüple alaka
landıracak ve onları kulübe 
beğlıyacak esaslar üzerinde 
çalışmak ve kulübü idare et
mektir. 

tayin eder. 1
' Renovn 
Zırhlısı Iskende~ 

riyeye gitti 

Her atlefzm kulübünün fen
ni ve (normal atletizm sahala
rının içinde bir futbol sahasının 
bulunması da şart olduğuna 
göre) bir atletizm, bir de fut
bol öğretmeni bulunacaklır. 

(Spor müşavirleri, mıntaka 
spor amirleri, kulüp müdür ve 
öğretmenlerinin bu işe ait 
mektııpten yetiştirilmeleri; hiç 
değilse bir kurlitan yetiştiril

meleri şarttır.) 

Öğretmenlerin vazifesi, ku
lübe gelecek gençleri sabahtan 
akşama kadar posta posta ça
lıştırmaktır. Sporcuların kız 
ve erkek olduğuna, yaş ve iş 
farkına göre çalışma saatlan 
ayrılacaktır. Kulüplere fahri 
aza kabul edilmiyecek kulübe 
intisap eden her ferd evvela 
beden terbiyesi ve atletizm 
yaptıktan sonra diğer spor 
şube!erine girebilecektir. 

Her mıntakada denizcilik gü 
reş gibi diğer spor kulüpleri 
de açılacaktır. Fakat bu spor 
kulüplerinin adedini • fazla ve 

Bunun gibi futbol, güreş, de· 
nizcilik heyetleri de teşt!kkül 
eder. Burada unutulmamak li
ı.ımgele;ı bir nokta varsa bütün 
bu spor idarecilerinin maaşlı 
olacakları ve mıntaka spor 
amiri veya genel spor direk
törünün emrile tayin veya işden 
~ıkarılabilecekleridir. 

PARA iMKANLARI 
Böyle idman yerleriyle, mu

vazzaf idarecileriyle spor ku
lüpleri ve teşkilat kurmak el
bette paraya mütevekkıftır, Bu 
para da şu suretle temin edile
bilir: Kanun esasen hususi ida-
re ve belediyelere spor saba
lan kurmak mecburiyetini tah
mil etmiştir. Bununla beraber 
mahalli idarelerin başında başa
rılacak o kadar ağır işler var
dır ki bunlardan tasarruf edip 
te bugün için böyle bir teşki
lata sarfedilmek üzere gereken 
parayı ayırmalarına imkan yok
tur. 

Bn vazifeyi yeni baştan ve 
daha kuvvetli müeyyidelerle 
mahalli idarelere yüklerken o 
halde onlara yeni bir takım 
varidat membaları göstermekte 
İcab edecektir. Spor işlerine 
sarfedilecek paraların en tabii 
gelir menbaı spora aksi olan 
şeylerdir; içki tütün, eğlence 
yerleri gibi.. içkiye, tütüne, 
sinemalara ve emsali şeylere 

konacak küçük birer resim ile 
ha ktan bili vasıta bu parayı 
toplamak pek mümkündür. 
Maksadın büyüklüğü ve verile
cek paranın küçüklüğü karşı

sında bu parayı her vatandaşın 
sev~ seve vereceğine şüphe 

yoktur. 
Diğer taraftan, kendilerine 

müntazam bir idman sahası ve 

Cebelüttarık 2 (A,A) - Re
novn adındaki lngiliz muhareb~ 
kruvazörü lskenderiyedeki filo
!'3 iltihak etmek üzere buradan 
ayrılmıştır. 

Mısır, gaz mas
kesi alacak 

Kahire 2 (A.A) - Hükumet 
gaz maskesi satın alınması için 
25 bin Mısır lirası tahsisat ver• 
Miştir. 

\ ' unanistanda • 
seçını 

Atina 2 ( A.A ) - Başba
kan Demircis seçimlerin 26 
ikinci kanunda yapılacağını ga
zetecilere söylemiştir. 

Trakya köy bürosu 
Trakya mıntakası umumi mü

fettişliğinde kanun mucibince 
teşkil edilecek olan köy bürosu 
İçin lzmir köy bürosu memur
larından Taceddin veya Lfıtfi

nin atanacakları haber alınmış
tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
vesaiti verilen l{ençlerin mali 
durumu müsait olanlardan ayda 
( 25 ) kuruş gibi küçük birer 
aylık almak, günden güne he· 
veskarı artan spor müsabaka
larında da mühim hasılat elde 
etmek kabildir. 

Nihayet az zamanda böyle 
kuvvetli bir otorite, disiplin ve 
vukuf altında sporun hakiki 
ve çok cazib çehresi o kadar 
güzel meydana çıkacaktır ki 
işte o zaman hayal yapmanın 
ve bir takım klasik.hayatiyet 
ifade etmiyen prensiplere bağ
lanmanın acısını anlamıt ola
cağız. 
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Bastil direktörü mevkuf de
likanlıya ifşaabnı yazmak için 
m:ısaade edecek, sonra hir be
hane ile onu ölüm kokan ka
ranlık zındaulara atacak ve 
müstakbel Fransa kralı olan 
Dük Dökizi kurtaracağı için 
büyük memuriyetler gözlerin
den geçirdi. Sevinerek çekildi. 
Bir çeyrek saat sonra gardıyan 
Pardayana iki tabaka kağıtla 
kalem ve hokka getirdi. Şö
valye hemen kaj!'ıdı yakaladı. 

Gözleri meserretle parladı: 
- Bir kaç gün zarfında ar

tık buradan çıkacağım! 
Diye bağırdı. Gardiyan gü

lerek başını salladı. 
- Öyle ne başını sallıyor

ıun? Görürsün. Direktör gelip 
bana bu kapıyı açacaktır. 

- Direktör mü? 
- Evet kendisi açacak. 
Gardiyan gözlerini dikerek: 
- Buda bir nevi delilik. .. 
Deye düşüner~k çekildi. Er-

tesi sabah erkenden yine Par
diyanın kapısı açıldı: 

- Nasıl bakalım! dediğini 
yudın mı? Belki direktör ister .• 

Dedi. 
- Daha yazmadım 1 Anlı

yorsunuz ya, herıeyi iyice ha
brlamaklığım lizıml .• 

- O halde biraz acele edi
niz.. Çünkii direktör sabırsız 
bir adamdır. 

- iyi yal Kendisine söyle
yiniz. Biraz Mbrederse daha 
iyi mükafat görecektir. 

Gardiyan : 
- Hatta bu sebeple e 

kapıları kendi elile açacak 
değil mi? 

Diye bıyık altından gülerek 
çekildi. Pardayan yalnız ka
lınca tahta iskemleyi du
vara yaklaştırarak ii:ı:erine 

çıktı. Pençerenin demir par
maklığına yüzünü dayadı.Büfün 
gün iskemlesinin üstünden ha
pishanenin civarını gözetliyordu. 
iki üç defa dolaşan köpeğini 
görüp gülümseyerek : 

- Pipo 1 Pipo!.. 
Diye seslendi. Birdenbire: 
- Buldum! Buldum! 
Diye bağırdı ve oda içinde 

delicesine koşmağa başladı. 
Gardiyan od, ya geldiği zaman 
onu bıı halde gördü : 

- Kağıd yazdınız mı? 
Diye sordu. Pardayan da: 
- Y ann sabah! 
Cevabını verdi. Fakat yavaş 

yavaş mevkufun deli olduğuna 
kanaat getirdi. Gardiyan des
tiye su doldurup ekmeği bı
raktıktan sonra çekildi, gitti. 
Pardayan hemen iki tabaka ka
ğıttan birisini alarak on satır 

kaclar ) azdı, sonra dik katla 
bükerek yeleğinin içine sakla· 
dı. B"nu bitirince, odanın bir 
köşe~inde kırık bir döşeme 
taşlarının birine konan tuğla

lardan bir parça kırıp bunu da 
ayni veçbile gizledi. 

O vakıt, ot minderin üzerine 
u:r.aruırak gözlerini kapadı. 
Planını kararlaştırmak ıçın 

gözlerini bir noktaya dikerek 
hareketsiz bir halde kaldı. 

Günün bir çok saatlerini 
hatta bütün geceyi bu vazi
yette geçirdi. Fakat her ne 
kadar gözleri kapalı ise de bir 
saniye bile uyumadı. Bir hey
kel gibi hareketsiz kaldı isede, 
zihni mütemadi bir faaliyet 
içinde idi. 

Ertesi sabah, Pardayan da
ha sakin ve metin görünerek 
ikinci kağıdı yani henüz vazı 
yazılmamış olan boş kağıdı 
aldı. Hunu tuğla parçasının 
üzerine sarıp iske'mleye çıktı 
ve yüreği çarparak pençereye 
yaklaştı.. Gözleri, kendisini 
bekliyen Pipoya ilişti. 

YAZAN : MI.el Zevako 

- Pipo!. .. 
Diye seslendi. Bulunduğu 

yerden haj>ishaneye girilecek 
kapının bir köşesi görüldüğü 

için bağırmasını müteakip nö

betçilerin başlarını kaldırdık
larını gördü: 

- işler yolunda gidiyor. 

Sözlerini homurdandı. Sonra 
daha kuvvetli bir sesle: 

- Pipo! Dikkat eti 

Diye haykırdı. Ayni saniye
de biraz geriliyerek beyaz ka

ğıt sarılı tuğla parçasını dışarı 

doğru fırlattı. Piponun kağıdı 
ağzına alarak koştuğunu ve 

köpeğin kaçtığını gördü. He
yecandan mosmor kesilerek 
alnından terler akıyordu. 

Nöbetçilerin tekrar dönme
lerini bekledi . . Sonra aşağıya 

indi, tahta iskemleye oturup 
başını elleri aras:na alarak: 

- Şayet köpek kağıdı nö
betçilerin önünde bıraktiyse 

maht'oldum. 
Sözleri11i söyledi. 
Kurtulması, ııevgisi, hay;:tı 

bu köpeğin çevikliğine bağlı 

idi. Derakab sofada ayak ses
leri duyuldu. Pardayan bir ölü 
gibi sapsarı kesilmişti. Kapı 

şiddetle açıldı. Direktör asker
lerle içeri girdi. Pardayan de

liliğe yakın bir heyecanla di

rektörün ne ııöyliyeceğini bek
liyordu. 

Direktör: 
- Bay l Ya attığınız kağıt

da ne yazılı olduğunu söyler

•İniz. Yahut ta şimdi size iş

kence ederim l 
Dedi. Pardayan sevincinden 

derin bir nefes aldı : 
- Kurtuldum. 
Diye sevindi. Direktör Kita

lan tekrar söze başladı : 

- Boş yere inkar etme l Si
zi köpeği çağırırken gördüler 

ve aesiııizi işittiler 1 Cevap ve
riniz ... 

Pardayan yüksek bir sesle : 

- Cevap vermeğe hazırım l 
Sorunuz 1 

Dedi. 
- Bu köpek sizin midir? 

= Eve! Benimdir. 
- Siz bir kağıt athnız ve 

o da bunu alıp götürdü değil 
mi? lnkir etme! 

- lnkar etmiyorum Hatta 
daha fazlasını bile söyleyece

ğim. Köpeğim epiyce zaman
danberi bu işlere alıştırılmıştır. 

- Pemek ki bana ifşaatta 
bu!unacağını.u behane ederek 
kiğıdr buııa attınız öyle mi? 
Ah! Herıeyi söylemezseniz bu 

kabahatınızdan dolayı ağır ceza 
göreceksin ... 

- Hepsi, ne demek? 

- Ne yazdınız? 
- Amma tuhaf hal 
- Sen çok oluyorsun ve pek 

ileri gidiyorsun? aklını başına 

ali 
- Sözlerinize cevap veri

yorum. Başka ne yaptım. 
- Mektubu kime yazdımz? 
Bu mektubu köpeğim 1adık 

ve samimi bir dostuma götüre
cek bu geceden itibaren o dos
tum da mektubu okuyacak zata 
verecek. Şunu da söyliyeyim ki 
bu dostum son günlerde Lövr 
sarayına girer çıkar. 

- Sonu Va1-

YUzUne mi bakacaktı 
Halkapınarda Türkoğlu so

kağında oturan Abdurrahman 
oğlu Kemalin kahvesinden bir 
dıvar aynası; levha ve yedek 
bazı eşyasını çalan Osman oğ
lu Ha an yakalan ı br. 

VENi ASIR 

Borsa Haberi Dünya gümüş konferansı Isveç hast~~esinin 
tahrı hı DUn Borsada 

lngilizlere karşı Amerikada muarız - Baş /arajı I inrı sayfada - Yapılan Satışlar 
b• bl k d ld• · üzerine fevkalade nüshalar çı- ~ 
ır 0 mey ana ge ı kardılar.Kamoyun infiali tasav- UzUm 

V · ~ Alıcr ~ aşington 2 ( Ö. R ) -- Se- natör Thomas, senatörlerden vurun çok üstüne çıkmıştır. · l4 37 
nato gümüş komitesi üyelerin- Maknevil, King ve Borah ile Bir çok gazeteler bu infiali 397 S Süleymano 13 lS SO 
den senatör Thomas gümüş birlikte hazine şefi Bay Mor- belirten mektuplar almaktadır- 348 K A Kazım 13 25 

14 37 siyasasını muhtelif memleket- gentau tarafından gümüş me- lar. Gece duvarlara Italya aley- 345 Jiro ve Şü. 13 50 
ler arasında birleştirmek için selesini görüşmek üzere Va- hinde beyannameler yapışb- 306 H Alyoti 14 lS SO 
bir dünya konferansı yapılmasını şingtona gelen Meksika dele- rıldı. 188 T Debas 12 75 13 7S 
teklif etmi§ ve şunları söyle- gesi Bay Suarez şerefine ve- Svensko Dageblat gazetesi 131 S Gomel 13 SO 13 75 
miştir : rilen şölene davetli bulunmak- ulusal infiali göstermek için 125 Ş Bencuya 13 25 14 SO 

"lngiliz bloku ile idaresi pa- tadır. yapılan gösterilerin haklı bu· 111 Kohen bi. 13 25 15 
rıt blolıuııa karfı mücadele et- Meksiko, 2 (Ö.R) _ Cumur lunmasına rağmen, bu gösteri- 78 A Naci 12 13 62 
mek üzere Meksika, Kanada başkanı Karmonas yılbaşı do- lere Isveç sosyalistlerince ve- 36 M Nuri mah 14 25 14 25 
ve ileride de Cenubi Amerika layısite Ulusa bir beyanname rilmek istenilen •mahiyetin, 34 N Mikalef 13 13 
devletleri ve uzak şarkla bir- ııeşrederek yapıcı bir iş birlig" i ltalyanlar nazarında lsveç mil- 4 14 50 

31 Albayrak tic 1 
leşmeliyiz. Bu memleketlere için ulusun bütün enerjisini !etinin büyük infialini bir sos- lS P Paci l3 75 13 75 
ödünç para vererek bu siya· sarfetmesini istemiş ve buna yalist manevrası gibi telakki 

14 
50 14 50 

sayı başarabiliriz. O vakit İn- katılacak te~anüdle birlikte ettirmeğe seheb olacağını ya- l l H Şeşbeş 
giltere de bizimle birleşmeğe Meksikanın daha büyük ve zıyor. 9 Manisa B koo 12 75 12 ?S 
mecbur olacaktır.,. daha kuvvetli olacağını bil- H b h J • 2165 Yektin 

Şurası kayde değer ki Se- dirmiştir. ar cep e erın- 1480769 Eski satış 
de durum 482934 Um~i satıı 

Başbakan B. Hiroto -Baş~[:~~ ~~~~~~iNDE Çu. a!~hlre fiat 
8 

8 Japon ulusuna hitaben bir 
_ bildirik neşretti 

Tokyo, 2 (0.R) - Rengo ajansı bildiriyor: Japon başbakanı 
B. Hirolo yeni yıl dolayısıle Japon ulusuna bir bildirik neşrederek 
diyor ki: 

Ulus Sa Majeste imp~ratorun meziyetlerinden ye faziletler·n
den örnek alarak senelerce mücadeleden sonra, şiddeti ulusal 
faaliyetin bütün dallarını saran ve in san gücünün üstüne çıkan 
buhranı alt etmeğe muvaffak olacaktır. Japonyanın prestijinin 
(nüfu?:unun) daôma ve muntazaman arttığını görmekle çok mes'ud 
olmak gerektu." 

Başbakan bundan sonra geçen sene Mançu - Ku imparatoru 
Pü·İ tarafından Tokyoya yapılan ıiyareti hatırlatmış ~e bu ziya
retin Japonya ile Mançuri arasındaki yıkılmaz bağları bir kat 
daha sağlamlaşbrdığını ve iki memleketi birleştir • ıı değişmez 
dostluğu da mühiirlediğini bildirmiştir. 

Versayda toprak kayması 
facialara sebep oldu 

, Versay 2 (Ô.R)- Puvason Ruj mevkiinde bir toprak yığınını 
tutan bir davar yağmurların sızmasından ve Parise gidip gelen 
otomo\>iUeriıı sarsıntısından saat 19,30 da yıkılmış ve o esnada 

, geçmekte olan biri Ju.dm diğeri erkek iki kişi toprak yığını 
altında kalarak telef olmuşlardır. Az sonra cesetleri çıkarılmış 
ve ııoseyi toprak yığınından temizlemek üzere mahalfinebir is
tihkam böliiği.i gönderilaUştir. 

Flistin göçmen eri 
Kudüs; 2 (Ô R) - Flistine 

göçmenlerin gelmesini nizam 
albna alan kanun bugün neş· 
redilmiştir. Bu kanun hüku
metten ruhsat almaksızın Flis
tine gelen göçmenlere, bunla
rın gelmesini kolaylaştıran 

kimselere ve bu yeni sistem 
adam kaçakçılığını yapan va
pur.ara ve gemilere karşı şid
detli cezalar tayin etmektedir. 

Yapıla.ı:ı istatistiklere göre 
1935 yılı içinde Filistine gelen 

yahııdi göçmenlerin sayısı 59 
bini bulmuştur. 

ltalyada bir infilak 
Roma 2 (Ö. R) - Bir ita!· 

yan şehrinde tıbbi ecza depo
larından birinin patlaması üze

rine bir bi.Da yanmış, bir kadın 
ölmüş ve 18 kişi yaralanmıştır. 

Italyan 
J(abinesine ilaveler 

yapıldı 
Roma, 2 (A.A) - Doğruca 

başbakanlığa dahil bir müba
dele ve deniz müsteşarlığı ih
das edilmiştir. Bu karar zecri 
tedbirlerin tatbikinden doğan 
vaziyetle alakada"1ır. 

Harp telilikesi 
azaldı mı? 

Lonra, 2 (A.A) - Akdeniz· 
den kızıl denize yollanacak 
eşyanın sigorta ücretJeri her 
yüz Ingillz lirası için 5 şilinden 
üç şilin ve 4 pense indirilmiştir 

Londra, 2 (Ô.R)- Lloyd bir
liğine dahil sigorta sosyeteleri 
Kızıldeniz ve Akdeniz yoluyla 
naklolunan malların harp teh
likesine karşı sigortası ücreti;; 
yıiz lngiliz lirası için 6 şilin· 

den üç şilin dört pense indir
miştir. Merkez komitesi bu 
kaıan kabul etmiştir.Para nak· 
liyatı içinse, ayni sigorta primi 
iki buçuk şiline indirilmiştir, 

Krasin karaya 
oturdu 

Moskova 2 ( Ö. R ) - Kra
sin buzkıran gemisi karaya 
oturmuştur. Kurtarılması için 
İcab eden acele tedbirler alın
mıştır. 

Şimal cephesinde Tembiyen'in 
istirdadı neticesini veren Ha
beş taarruzundan sonra lta!yan 
işgali albna geçen Tigrenin 
büyük kısmı kurtarılmak üze
redir. Ras Kassa ve Ras Sey
yumun 50 bin kiJilik akıncı 

kolları ltalyanlara gece gündüz 
dinlence vermiyorlar. Ras 
Mulugete ile Ras Ayalu Ak
sumu bir çenber içine ahnağa 
çalışıyorlar. Böylece Şimal 

cephesinde Habeş kuvt'etleri
nin Aksun:n. •e Makalleyi istir
dad için geniş bir tazyik yap
makta olduldarı muhakkaktır. 

7..ahıta haberleri: 
Sarho,Juk 

lzmirden Karşıyakaya git
melde olan trene sarhoş halde 
binen Nusret oğlu Nail ken-

disinden bilet istiyen ınemur
lara hakaret ettiği iddia edil

diğinden h kkında. tahkikata 
ba,Jaınıştır. 

Esrarcı 

Keten çarşısında sabıkalıla

lardan Abdurrahman oğlu iz
zetin üzerinde 13 gram esrar 
bulunmuştur. 

Yumruğunu denemı, 

Kemerde Sürmeli sokağında 
Ali oğlu Mehmedle kömürcü 
Hakkı oğlu Talat arasında çı

kan kavgada Talat yumrukla 
Mehmedi döğmüştür. 

Kumarcılar yakalandı 
Namazgahta Katip Çelebi 

sokağında aile evinde otnran 
Arslan oğlu Marko, odasına 

topladıiı Yako, Marko, Emin, 
Tevfik, lsmail, Nesim, Hüseyin, 
Ahmet, Hayim ve Şemoel zarla 
kumar oynarken tutulmuşlardır. 
Kadın yaralanır mı? 

Keçecilerde Sadullah soka
ğında 6 sayılı aile evinde <.otu
ran Hasan oğlu Ahmed aynı 
yerde Melahat adındaki kadını 
başından demirle yaralamış ve 
kendısini karakola götürmek 
istiyen polis elli numaralı lbra
hime tecavüzde bulunduğundan 
hakkıcda takibata başlanmıştır. 

250 Buğday 8 
71 Nohut 8 
31 hararpamuk42 SO 42 50 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\l ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyabatın

dan dönaıüşlür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat oo 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

1-10 (S. 7) (3601) 

Doktor 

ı Kemal Sa~ir 
1 SARAÇOGLU 
1 • 

/ Memleket hastanesı 
1 Dahiliye Mütehassısı • 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Eri Ka. antina tram\·ay cad
de.si No. 596 Tel. 2545 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütiih Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbi Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDA YUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
C ezair - Han Yemiş Çanşı 

IZMIR 
Telefon: 3809 
Telgraf: Karadavut 

1 . 13 (3) 

Roma, 2 (Ô.R) - Şimdiye 
kadar kambiyo baş kahyası 
olan B. Guarneri yeni kurulan 
kambiyo ve döviz bakanlığına 
tayin edilmiıtir. Bakanlığın 
ödevi ticari mübadeleler mes
elesine sistematik bir tesviye 
aramak olacaktı~. Bu ödev, bil
hassa Avrupa ııiyasa'1nın tica
retin mafsallarını kıran şimdiki 
direktifİeri devaın ederae, dai
mi o'acakbr. 

~~-~// 
Grip ve Rorna~1zma B~ş ~:01f~ğr1lClr•·~-
N'evra.lj\ Siya kik için en faydah ve gczçir\c.i ilaç: 
ALGOPA~ dlr... / p:eJ 

r:ı;ı 



İzmir Beledlyeslnden : 
Birinci Kordondaki Urayın 

şehir gazinosu yerine yeniden 
gazino, otel ve bahçe yapıla
caktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve 
imalata mukabil, gazino, otel 
ve bah\;e o:ıbeş sene müddet
.e müteahhide icar edilecektir. 
::..:nelik icar bedeli muhamme
ni elli liradır. Bu işe ait şart
name, keşifname, proje ve sair 
evrak Başsekreterl,ktedir. Bun
ların takımı ile örneği iki lira 
mukabilinde Belediye baş mü
hendisliğinden satın alınır. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rentken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

ihale kapalı zarflı müzay~de 
neticesinde 10 - 1 - 36 Cuma 
günü saat ooda yapılacaktır. 
Talipler şartname, keşifname 
ve proje dairesindeki inşaat ve 
İmalat yapmağı kabul etmekle Paris fakültesinden diplomalı 
beraber senelik icar bedelini Diş tabipleri 
artırmak suretile inşaat ve 
imalat için üç bin aıtmış aıtı ~luzaUer Eroğul 
lira ve icar için de dört lira ki Kemal Çetinda{! 
ceman 3070 lira muvakkat te- , , 
minat olmak üzere nakden be- Hastalarını her gün sabah 
lediye emrine Tatırmak veya saat dokuzdan baş!ıyarak 
bu miktarda banka teminat Beyler - Numan zade S. 21 
mektubunu teklifname ile bir- numralı muayenehanelerinde 
likte 2490 sayılı kanunun tari- kabul ederler. 
fesi dairesinde ihale günü olan Telefon : 3921 
on ikinci kanun dokuz yüz otuz Cuma ve salı 8 den 10 a 
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lzmirliler Istan bul da nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
altı Cuma günü saat dokuza kadar memleket hastanesinde 

kadar belediyede müteşakkil ~===========~ ı artırma ve eksiltme komisyonu li 
başkanlığına verilmesi lazımdır. 

DOKTOR 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldtr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

22-26-31-3 (3652) 
1 - Karşıyaka suyu branş

manları için dört yüz adet 
fonttan regar döktürülecektir. 
Bir regarın ağırlığı onbeş bu
çuk kilo ve hepsinin ağırlığı 
aJtı bin iki yüz kilo ve beher 
kilosunun muhammen bedeli 
on kuruştan umumunun mu
hammen bedeli altı· yüz yirmi 
liradır. Başsekreterlikteki şart
dame veçhile 14-1-936 salı 
günü saat onda açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

iştirak için kırk yedi liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 

2 - Karşıyaka suyu branş
manları için beşyüz adet kes
me priz musluk alınacakbr. 
Badeli muhammeni beheri yüz 
elli kuruştan yediyüz elli lira
dır. Başsekreterlikteki şartna-
me. veçhile 14-1-936 salı günü 

J ~''Jdat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
elli yedi liralık muvakat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge
linir. 

3 - Gündoğdu'da 54 sayılı 
adanın dörtyüz kırk iki metre 
murabbaındaki 2 sayılı arsası 
başsekretorlikteki şartname 
veçhile 14-1-936 salı günü sa
at onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. Bedeli muhammeni 
beher metrosu dört yüz kuruş
tan bin yediyüz a tmış sekiz 
liradır. iştirak için yüz otuzüç 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa
atta komisyona gelinir. 

26-30-3-7 4079 [3668) 
- Gündoğduda Altmış iki 

adanın beş sayılı arsası bas 
sekreterlikteki şartnamesi veç
hile 21 - 1 - 936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile iha
le edilecektir. 

Bedeli muhammeni beher 
metre murabbaı iki yüz el
i kuruştan 437. 50 metre mu
rabbaı bin doksan üç lira yet
mış beş kuruştur. iştirak için 
•eksen iki liralık muvak-
kat minat makbuzu veya 

• 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) 

Göz Tabibi 
Ismail 

Sala~ettin 
Akgün<tuz 

Merkez hastanesi göz has
talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın
da No. 18311._-ı:.ı(3,._60~ 

Bucaya, Bornovaya ve Güzel
yalıya iki yüz kırk kuruş Ka
rataşa kadar yüz elli kuruş, 
Kemer ve Basmahaneye yüz 
elli kuruş, Salhane ve Karar
tinaya yüz seksen kuruş A!
sancak ve civarına yüz kuruş
tur. iştirak İçin otuz sekiz li
ralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat r.ıel~
tubu ile söylenen gün V;! 

saatte komisyona gelinir. 
2 - Üç yüz yirmi üç lira 

altmış kuruş bedeli keşifli Halil 
Rifat paşa caddesinde Asansör 
yokuşu sokağından itibaran 
doksan metre uzunluğunda 
mecra inşası baş sekreterlıkteki 
keşif ve şartname veçhile 10-1-
936Cuır.a günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

İştirak için yirmi dört lira 
elli kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen _gün ve 
saatte komisyona gelinir. 
24-27-3 - 7 4057 (3656) 

Uanka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte gelinir. 

3-7-11-14 3 (4) 

§ 1 -Havagazı fabrikasının 
dokuz yüz otuz altı yı "ı mayıs 
nihayetine kadar kok kömürü 
doldurma, boşaltma ve nakliyesi 
baş sekreterlikteki şartname 
vı;çhile 10-1-936 Cuma günü 
saat onda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Bedeli mu-

- Belediye se)tizyüz yetmiş 
üç lira on altı kuruş bedeli 
keş;fli belediye binasının bazı 
aksamında duvar ve betonarme 
gibi esaslı tamir işi başsekre
terlikteki şartname ve keşifna
me veçhile açık artırma ile 
uray artırma ve eksiltme ko
misyonunca 7-1-936 Salı günü 
saat 10 da ihale edilecektir. 

altı 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

~-

Juvantin Saç Boyaları 
İNGİLIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. ,._, 
Sobalarınız için halis 
ımıı ........... lllml ... ~~~~~~~~~-

·~ z ö ·~g~]d~·k·k~i·b·İ~·ın~d~·~·kÖ~·ü·~üT 
~Sömikok : Antrasit kömürü : 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······Ro·k·······oo·LM·A······sl\AçE:········· 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

ALA TAŞ 
iç hastalıkları .. 
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Bembeyaz, 
parıl 

tertemiz ve p 
·la lıyan dişler 

.....:U nel c 
i~ n bir f 

kafidir. 

Neden Türkiye haikının ~o !eri mükemmel sur~tte y 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarınm, i 
Ağızdaki mikrc · on 100 sigaranın husule getirdi 
öldürmesi yüzün ,. >ı i ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefek 
tının ucuzluğı.ından mı ? F ev- diğimiz taşları söküp ç 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine ta 
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cila/ 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

"'' ..J yol inin bütün bunlardan işte Radyolinin 
I;. ' n mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete 
husu; , eti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile 

BADYOLi 
KuJlanmıya başlayınız! 

Kemal 
HiLAL 

Aktaş Balıkyağı 
Eczanesinde 
BASLAN Dl 

Morina balıkyağının özü ve başmahsulü kimyaca iki kez fili 

edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir serbettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka biç bir yere vermemiştir 

Umum Hasraıarırı Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki i ğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. tal.ebelerin çalışma esda fır-nasın 
laya .. kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MUESSESESı VE ESERLERi 
!LE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Biza 
Bey tarafından yapılır 

: 10 ila 12,30 öğleden 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 26 • 12 

1935 te beklenmekte olup yü· 
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Yama ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

VULCANUS vapuru 30 - 12 
935 te gelip 4-1-936 da An· 
vers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları iç'n yük 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 13-1-936 
gelip 18-1-936 da Anvers,Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig,_ Gdyn;a,Go
tebur~, Oslo ve lskandinavy:ı 
limanları için yük alacaktır. 
ıiERVICE MARJTıM RvlJMAİN 

ALBA JULIA vapuru 9-1-
916 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve Barse!o::::ı 
hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarihleriie 
.navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen· 
tabğına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlarında sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

Yeni Asır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e ~üracaat. 

H. 3 (15) 

N. v. I 
W. F. ll. Van Der 

Ze<" & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük almak
tadır. 

MILOS vapuru 6 son ka
nunda bek'en;yor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

American Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak· 
tadır. 

EXİLONA vapuru: 29 Bci 
Kanunda bekleniyor. Bostan 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

GLUCHSBURG vapuru 6 
son kanunda beklenıyor. H11m
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 15 son 
binunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur· 
ras ve Köstence için yük 
~ acaktır. 
:>EN,NORSKE Middelhavslinje 

(D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zce & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
• . . SIHHAT Balıkyağı ~ . 
• . . 

. . . 

Norveçyanın baliı Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 

. . . . . . 

Sıhhat Eczanesi . . : ....................................••.......••...........••..•.•..... 
• . . 

1 iZ Mi R 

Parnuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

t-;ııketın 1\1,.rl<~>. ve Fshrıb~ı: lıınırıle Halkapınardsdır 
·Yerli Pamulfundan At, 1 aggare, Köpekbaf, De(/lrmen, 

Geyık ue Leylak Markalarını lı• •ı lıer 110•! Kabot bezi 
ınıal oyıMu~kıe olup malları Anupxııoıı aynı tip men~o 

catıııa laıktır 

Telefon Jl'o. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

( H 1) Per. 

h illi emlak ınüdü ·iyetinden: 
Bomovada Saitkuyusu mevkiinde 7872,60 metre mu- 299 60 
rabaı şayialı tarrla 
Kar~ıyaka Bayraklı Haliliye sokağıoda 12,14 numaralı ev 50 

" " " " 15 numaralı ev 70 
Birinci karalaş ikinci Ruhibaba sokağında 3 kapu 10 taj 90 
numaralı ev • 
Reşadiye komiser Mitat namı diğer Tenezzüh sokagında 150 3 numara tajlı ev . 
Reşadiye Eerik sokağında 36 numarataıl~ ev .. • 2SO 

" Müstecabi zade sokağında 4 taı No. lı dukkan 225 
.. " u " 2 taj " " 225 
" Şabanzade sokağında 26 eski 32 taj _No. lı ev 3SO 
" Recai zade sokağında 1 Kapu 3 Taı numaralı 240 

evin dörtte bir hissesi . . "k. . 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetlerı peşın para veya ı ıncı 

tertip mübadil bonosu ıle ödenmek üzere arttırmaya konul· 

muAştlur.I 9/l/936 Perşembe aünü saat 14 te milli emlak mü• 
ıcı arın <> 4086 (6) 

düriyetine müracaatları. 

YENr ASIR Sahife•. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRINCt 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mohilyelerile süsleyiniz .•. 

GRODNO vapU1'u limanı
mızda olup 25 ilk kanuna ka
dar Londra ve Hull için yük 
almaktadır. 

FLAMINIAN vapuru 25 ilk 
kanunda Liverpol ve Svansea· 
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda 26 ilk kanu
na kadar Liveıpol ve Glasgov 
için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anvers ve Hul· 
den gelip mallarını tahliye edip 
ve ayni zamanda Londra ve 
Hull için yiik alacaktır. 

Merkez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

K IRALIK 
apartıman 

THURSO vapuru 12 ikinci 
kanunda Liverpol ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak 
ve ayni zamanda Liverpol ve 
Glasgov iç:n yük alacaktır. 

DUTCHE LEVAT LIN 
AQILA vapuru .5 ikinci ka· 

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bu'unacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav:un iic
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Celal Bayar bulvarı, Gazi 

okulu karşısmda yeni yapılmış 
beşer oda, hizmetçi odası ve 
her türlü konforlu üç katlı 

apartıman kiralıktır. Istiyenler 

görmek için içindekine veya 
2926 ya telefon etsinler. 

4-8 (365S) 

T enviratmızda yeni çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

.. • ., 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Dehnıet Tev.llk.q 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 • 79 Tel. 3233 

Devlet De:..ı-iryollarından: 
1/11936 Tarihindan itibaren 8 İnci işletme mıntakası istasyon· 

ları arasında tamam hamuleli vagonla yapılacak işlenmiş yapı 
trşları, adi kireç taşları parke taşları çakıl ve balast adi ve ne· 
bati toprak nakliyatı için azami 1-56 asgari 1-12 kuruştan kilo
metre ücreti 1126 numaralı tenzilli tarife meriyete konulacaktır • 
Fazla talsilat istasyonlardan alınabilir. 27-2-3 4097 (3676) 

Turgutlu istasyonunda senelik kirası 36 lira tahmin edilen 
Büvetimiz 16-1-36 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de lzmirde 
7 inci işletme komisyonunca ihale tarihinden 31-5-1938 tarihine 
kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. . . . 

isteklilerin 675 kuruş muvakkat temınatı ıstasyon veznesıne 
yatırarak alacakları makbuzla ve işe girmeğe kanuni mani bu
lunmadığına dair beyannamesile ayni gün ve saatta Basmahane 
komisyon reisliğine müracaatları. lazımdır. . . . 

Bu işe aid şartname Turgutlu ıstasyonu ıle ışletme kalemınde 
parasız verilecektfr. 3-6 4 (5) 

• 

TIRA§r - ... 
BIÇAGINI 

,,,, 

\ ou~:ADA 

1.00 MILYOt\J 
,, ,, 

KiSi .. 
KUL 

•• 
Tek, fakat kat1i çare 

Cecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağn

larile üşütmekten müte-
j vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbir 
1 bir kaşe 
1 

GBiPi~ 
almakbr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ] 
. • .... , •ı.- ...... . .. " • • •• • • 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 1 O kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile baıka çe,it ye
mek baharlsrımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi· 
lirsiniz. 

Neıtle ve Turan fabrikalannın tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy di9 macunu ve .fırçalarını (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün TOrkiyede tanınmıt ve denenmiş (Arti) kumaş boya· 
fannın genel satı, yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

NEZLEYE ... 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te· 
davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükümet suuı 




